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ταν γιορτάζεται η επέτειος της 28
Οκτωβρίου 1940 το βάρος της προβο-
λής πέφτει συνήθως στις στρατιωτι-

κές επιτυχίες, ενώ περνά σε δεύτερη µοίρα η
προσφορά της Ελληνίδας στη δηµιουργία του
µοναδικού ιστορικού επιτεύγµατος της νεώ-
τερης Ελληνικής ιστορίας.
Σε όλες τις φάσεις της ιστορίας εδώ και

τρεις χιλιάδες χρόνια η παρουσία της Ελληνί-
δας ήταν έντονη και δίπλα στον άντρα  ή το
γιο πολεµιστή στεκόταν η σύζυγος ή η µάνα,
που κατευόδωνε λέγοντας το «ή τάν ή επί
τάς». Από την εποχή της Κλυταιµνήστρας, που
πρόσφερε την κόρη της για την τιµή της Ελλά-
δας, µέχρι τις Σουλιώτισσες και τις Μανιάτισ-
σες της νεώτερης ιστορίας η παρουσία της
Ελληνίδας ήταν αποφασιστική  στην πραγµα-
τοποίηση του ιστορικού επιτεύγµατος. 
Το πρωί της 28ης  Οκτωβρίου το ΟΧΙ βρήκε

σύµφωνο τον Ελληνικό λαό και άνδρες και γυ-
ναίκες. Και το καθήκον του άνδρα ήταν αυτο-
νόητο, διότι ως πολεµιστής θα έφερε το βάρος
της πολεµικής επιχείρησης, της Ελληνίδας ό-
µως ήταν πολυπλοκότερο, βαρύτερο και πολ-
λές φορές αφανές. 
Οι πολεµικές επιχειρήσεις διεξήχθησαν

στην πιο δύσβατη και κακοτράχαλη περιοχή
της Ελλάδας. Η Πίνδος στερείτο οδικού δι-
κτύου τροφοδοσίας των στρατευµάτων. Ο
Έλληνας στρατιώτης για να πολεµήσει χρεια-
ζόταν σφαίρες και ψωµί. Και αν µέσα στα χιό-
νια ο Έλληνας στρατιώτης περπατούσε πιο ά-
νετα και ικανά από τον Ιταλό, οι µεταφορές ή-
ταν το ίδιο αναγκαίες και το αποτέλεσµα του
αγώνα εξαρτιόταν από αυτές. Αυτό λοιπόν το
κορυφαίο µέρος του αγώνα ανέλαβαν να διεκ-
περαιώσουν οι Ελληνίδες. Η Ηπειρώτισσα, που
είχε διανύσει τα κακοτράχαλα βουνά της Ηπεί-

Tα θεµέλιά µου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώµους τους
και πάνω τους η µνήµη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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• συνέχεια στη σελ. 3 

O
τόπος µας είχε τουριστική παράδοση, που χρο-
νολογείται  µια ογδοηκονταετία πίσω. Τα παλιά ό-
µως χρόνια η Βυτίνα ήταν τόπος τουριστικού προ-

ορισµού µόνο τα καλοκαίρια (Ιούλιο Αύγουστο). Είχε
γίνει ονοµαστή για το υγιεινό της κλίµα, το οποίο δη-
µιουργείτο αλλά και δηµιουργείται µέχρι σήµερα από το
υψόµετρο και το ελατόφυτο περιβάλλον. Η τουριστική
πορεία της Βυτίνας παρέµεινε σταθερή για αρκετές
δεκαετίες µε τα λίγα ξενοδοχεία της, τα λίγα εστιατό-
ρια της και τα βασικά καταστήµατα εξυπηρέτησης. ∆ε-
χόταν µόνιµους τουρίστες, που διέµεναν για ένα µήνα
το καλοκαίρι αλλά εξυπηρετούσε και αρκετούς διερ-
χόµενους, που έφταναν για λίγες ώρες ή µέρες. Και ό-
λα αυτά σταθερά µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ο-
γδόντα. Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια πραγµατο-
ποιήθηκε µια πραγµατική κοσµογονία όσον αφορά την
επισκεψιµότητα της Βυτίνας αλλά και τη διάρκεια της.
Σιγά – σιγά η καλοκαιρινή περίοδος συρρικνώθηκε και
άρχισε παράλληλα να εµφανίζεται ετήσια κίνηση. Πε-
ρίοδοι, που η Βυτίνα ήταν «νεκρή» όπως η φθινοπωρι-
νή και η χειµερινή έγιναν οι κατεξοχήν περίοδοι κίνη-
σης. Σταδιακά δε καθορίστηκε ο κύκλος της τουριστι-
κής κίνησης του τόπου. Όλα τα Σαββατοκύριακα και τα
εορταστικά «τριήµερα» και περισσότερο τα χειµερινά,
όπως το βλέπουµε εµείς που µένουµε εδώ.

Εάν κάποιος µελετούσε το φαινόµενο, θα διαπίστωνε
ότι δεν είναι τυχαίο αλλά συνάρτηση φυσικών και ορ-
γανωτικών «προσόντων» του τόπου. Η Βυτίνα είχε και
έχει σπουδαία φυσική «προίκα» όπως το υψόµετρο, τα
µοναδικά δάση, την οµαλή  εδαφολογική διαµόρφωση,
το θαυµάσιο κλίµα, την ηρεµία του τοπίου. Αλλά και  α-
ξιόλογη τεχνική υποδοµή εξυπηρέτησης των επισκε-
πτών τη µοναδική από όλη τη Γορτυνία και την ευρύ-
τερη ορεινή Αρκαδία. Τα τελευταία είκοσι πέντε χρό-
νια συνέβησαν µεγάλες αλλαγές στην προσβασιµότη-
τα του τόπου µας αλλά και αλλαγές στις συνήθειες του
κόσµου και ιδιαίτερα των κατοίκων των αστικών κέ-
ντρων. Η απόσταση από την Αθήνα µειώθηκε λόγω «σή-
ραγγας» στο µισό  και έγινε πολύ πιο άνετη. Ο µέσος
χρόνος να φτάσει κανείς στη Βυτίνα περιορίστηκε στο

δίωρο. Παράλληλα άλλαξε συνήθεια και ο µέσος Έλλη-
νας, που του έγινε αναγκαία η «απόδραση» από τα µε-
γάλα αστικά κέντρα. Το Σαββατοκύριακο του Αθηναίου
προγραµµατίζεται πλέον σε κοντινούς, ήρεµους, άνε-
τους και παραδοσιακούς χώρους.

Η Βυτίνα βρέθηκε αρκετά έτοιµη να ικανοποιήσει αυ-
τές τις απαιτήσεις λόγω της υπάρχουσας υποδοµής,
της προσωπικής εµπειρίας των επαγγελµατιών και των
φυσικών προϋποθέσεων. Τα καταλύµατα άρχισαν σιγά-
σιγά να πολλαπλασιάζονται και να αποκτούν µορφή σύγ-
χρονη άνετη και παραδοσιακή. Τα πέντε έξι παλιά ξε-
νοδοχεία και «ενοικιαζόµενα» δωµάτια κοντεύουν να
φτάσουν τις δύο δεκάδες και σε λίγο θα τις περάσουν.
Τα καινούργια καταλύµατα, ως επί το πλείστον αναγεί-
ρονται περιφερειακά της Βυτίνας µέσα σε φυσικότερο
περιβάλλον µε σεβασµό στη παραδοσιακή αρχιτεκτονι-
κή και µε σύγχρονες ανέσεις. Οι ταβέρνες και τα ε-
στιατόρια διπλασιάστηκαν και εµφανίστηκαν καταστή-
µατα διάθεσης τοπικών προϊόντων, όπως στα περισ-
σότερα τουριστικά µέρη. Τα καταστήµατα αναψυχής πολ-
λαπλασιάστηκαν και τα παλιά ανακαινίστηκαν. Απαραί-
τητο πλέον το τζάκι, που ο επισκέπτης απολαµβάνει σε
συνδυασµό µε το περιβάλλον και τις καιρικές συνθή-
κες. Όλα αυτά σε συνάρτηση µε την εµπειρία των πα-

λαιών επαγγελµατιών και την ευσυνειδησία των νέων
προσελκύουν µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών. ∆εν δια-
µορφώθηκε τυχαία ο αριθµός των επισκεπτών του Σαβ-
βατοκύριακου. Ο απαιτητικός σηµερινός Έλληνας µε
την εµπειρία που διαθέτει, διότι είναι ταξιδεµένος, α-
παιτεί, αξιολογεί και επιλέγει. Και κατά κοινή οµολογία
ο Βυτιναίος επαγγελµατίας ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις κάτι που αποδεικνύει ο διαρκώς αυξανόµενος
αριθµός επισκεπτών.

Και κοντά σε αυτά και η δηµοτική προσπάθεια να
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και της εικό-
νας του τόπου. Όλη η προσπάθεια των παλαιών κοι-
νοτικών αρχών αλλά και των τωρινών δηµοτικών στρέ-
φεται στη τουριστική οργάνωση της Βυτίνας, αφού εί-
ναι η σηµαντικότερη οικονοµική πηγή του τόπου και
γύρω από αυτή στρέφονται όλες οι άλλες. Βασικά έρ-
γα υποδοµής ήταν η διέλευση του Εθνικού δρόµου Τρί-
πολης - Πύργου έξω από την κωµόπολη µε αποτέλε-
σµα να αποσυµφορηθεί σε µεγάλο βαθµό η κίνηση. Το
δεύτερο µεγάλο έργο είναι η κατασκευή του βιολογι-
κού καθαρισµού, που έλυσε ένα χρόνιο πρόβληµα και
διευκόλυνε τη λειτουργία των καταστηµάτων. Άλλα ε-
πίσης έργα που ανεβάζουν την τουριστική ποιότητα
είναι ο δρόµος προς το χιονοδροµικό, που διευκολύ-
νει αφάνταστα όχι µόνο την προσπέλαση προς αυτό αλ-
λά και τη δυνατότητα εύκολης επίσκεψης του Μαινά-
λου, η επέκταση του πολεοδοµικού σχεδίου και άλλα.

Καλά, θα πει κάποιος, όλα είναι ιδανικά στη Βυτίνα;
Όχι βέβαια χρειάζονται και άλλα και από την πλευρά της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από την πλευρά της ∆η-
µοτικής αρχής. Οι επαγγελµατίες χρειάζεται να προ-
σέξουν περισσότερο την προσφορά υπηρεσιών αλλά
προπαντός την κοστολόγησή τους. Στο διαδίκτυο, το
µοντέρνο τρόπο επικοινωνίας, ακούγονται  παράπονα
για «αρµυρές» τιµές. Χρειάζεται προσοχή στον τοµέα
αυτό. Αλλά απαιτούνται και έργα υποδοµής. Η Βυτίνα
στερείται χωροταξικού σχεδιασµού και το κυκλοφο-
ριακό είναι έντονο τα Σαββατοκύριακα. Χρειάζονται και
χώροι στάθµευσης και διευκόλυνση της κίνησης των
οχηµάτων στους κεντρικούς δρόµους. Βέβαια το πρό-
βληµα αυτό είναι γενικότερο όλων των κωµοπόλεων
της Γορτυνίας αλλά κάποτε πρέπει να λυθεί. Επίσης η
παραδοσιακή εικόνα της Βυτίνας πρέπει να προσεχθεί
και να αναδειχθεί. ∆εν υπάρχουν τα παραδοσιακά καλ-
ντερίµια στο κέντρο του χωριού αλλά και η συντήρηση
των χώρων αναψυχής επιβάλλεται.

Παρόλα αυτά η Βυτίνα παραµένει µακράν ο ιδανικό-
τερος τόπος προορισµού του κουρασµένου κάτοικου
των αστικών κέντρων για το Σαββατοκύριακο. Θα έρ-
χονται ακόµα και για καφέ από την Αθήνα, που είναι
και ο βασικότερος τόπος προέλευσης των επισκεπτών.
Και η Βυτίνα θα τους προσφέρει τις συνθήκες ηρεµίας
και ξεκούρασης µέσα σε ένα µοναδικό περιβάλλον, που
προσφέρει το Μαίναλο και σε τόπους γεµάτους ιστο-
ρία που µπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει το γνήσιο
δείγµα της Γορτυνιακής παράδοσης και να προµηθευ-
τεί δύο µοναδικά προϊόντα του τόπου µας το µέλι και
τα παραδοσιακά ζυµαρικά. Όλα όσα παρουσιάστηκαν
πιο πάνω είναι αυτά που επιβεβαιώνουν τον τίτλο του
σηµειώµατος και κάνουν τη Βυτίνα περιζήτητη.
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Τεράστια η συμβολή της
Ελληνίδας στο έπος του 40

Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό συµβούλιο
του ∆ήµου Βυτίνας

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ

του συνδέσµου Φιλοπροόδων
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ.

του πολιτιστικού συλλόγου
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ.

της Α.Ε ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα µέλη
του κυνηγετικού συλλόγου

Σας εύχονται
ΚΑΛΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο
∆ήµος Βυτίνας σε συνεργασία µε το σύλλογο
«των φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδο-
τήµατος» και το σύλλογο «των απανταχού Βυ-

τιναίων και φίλων της Βυτίνας» προκειµένου να τιµή-
σει το µεγάλο ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
157 χρόνια από το θάνατό του και 115 χρόνια από την
ίδρυση της Τριανταφυλλιδείου σχολής Βυτίνας οργα-
νώνει ηµερίδα µε θέµα « το Τριανταφυλλίδειο κλη-
ροδότηµα και τρόποι αξιοποίησης του» στην αίθου-
σα της παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου) την Παρα-
σκευή 15-1-2010.Παρακαλούνται όλοι οι Βυτιναίοι να
τιµήσουν µε την παρουσία τους την εκδήλωση και να
πληροφορηθούν ενδιαφέροντα στοιχεία για το τόσο
σηµαντικό για τον τόπο µας κληροδότηµα.

ΟΣύλλογος των απανταχού
Βυτιναίων µε την ευκαιρία των
εορτών των Χριστουγέννων

πραγµατοποιεί Βυτινιώτικη βραδιά στις
19-12-09 ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00
στην κοσµική ταβέρνα «ΤΟ ΧΩΡΙΟ»
Βρανά 27 και Μωραΐτη (πάροδος
Κατεχάκη). Το κέντρο διαθέτει ιδιόκτητο
πάρκιγκ. Τιµή εισιτηρίου 35j. Τις
κρατήσεις σας µπορείτε να τις κάνετε
στην αντιπρόεδρο του συλλόγου κ.
Αρετή Παναγοπούλου τηλ.6972013194,
τον ταµία κ. Νικήτα Παπαντωνίου τηλ.
6936126913 και τη γραµµατέα κ. Νάνσυ

Χαραλαµποπούλου τηλ. 6976048258. Ο
σύλλογος καλεί όλους τους Βυτιναίους
και φίλους της Βυτίνας σε µια εκδήλωση
επικοινωνίας και διασκέδασης.

Προθήκη καταστήµατος
µε παραδοσιακά προϊόντα

Οι γυναίκες της Πίνδου
σε φωτογραφία της εποχής
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�
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ:Ο πρώτος µήνας του
Φθινοπώρου µε έντονα τα δείγµατα της

αλλαγής του καιρού. Κάποιες µέρες είχαµε
δυνατές βροχοπτώσεις, που εφέτος ήταν αρ-
κετές, και τα βράδια το κρύο αισθητό. Κά-
ποτε ήταν ο πιο δραστήριος µήνας απασχό-
λησης της αγροτικής κοινωνίας. Σήµερα ο
µήνας της ηρεµίας. Ετοιµασίες πλέον για το
χειµώνα δεν γίνονται, αφού η διαβίωση εί-
ναι τόσο άνετη και η µετακίνηση αλλά και η
προµήθεια αγαθών πολύ εύκολη.

�
8 Σεπτέµβρη: Της Παναγίας της «πι-
σωµαχαλίτισσας» και οι Βυτιναίοι, ντό-

πιοι και ξένοι έδειξαν το σεβασµό τους στη
δεύτερη εκκλησία του χωριού µε οµαδική
προσέλευση. Ο καλός καιρός βοήθησε στη
λιτανεία της εικόνας, που ακολούθησε τους
παραδοσιακούς δρόµους. Είδαµε και κά-
ποιους ξένους που ήλθαν, γιατί το έχουν έ-
θιµο να παρευρίσκονται. ∆εν είναι κακό να
διατηρούνται και κάποιες παραδόσεις, έστω
και αν σε ορισµένους φαίνονται ξεπερα-
σµένες. Την παραµονή της εορτής έγινε κα-
τανυκτικός εσπερινός, ενώ ανήµερα πανη-
γυρική λειτουργία, στην οποία χοροστάτη-
σαν οι ιερείς του χωριού µας

Το εσωτερικό της εκκλησίας την ηµέρα της
εορτής

�
Με πολύ υπερηφάνεια διαβάσαµε στον
τοπικό αλλά και τον Αθηναϊκό τύπο

σχετικά µε την εκδήλωση, που πραγµατο-
ποίησε το Πανεπιστήµιο Αθηνών στις 1/7 για
να τιµήσει τον επιζώντα ήρωα της αντίστα-
σης κατά των Γερµανών Βυτιναίο Λάκη Σά-
ντα. Μετά από εισήγηση του καθηγητή κ.
Καρακώστα το Πανεπιστήµιο δια του πρυ-
τάνεως κ. Κίττα απένειµε στον κ. Σάντα τι-
µητικό δίπλωµα και µετάλλιο σε ειδική εκ-
δήλωση στη Μεγάλη αίθουσα τελετών του
Πανεπιστηµίου. Ο κύριος πρύτανης σε ε-
µπνευσµένο λόγο εξύµνησε την προσφορά
του τιµώµενου προσώπου προς την πατρίδα
και την αξιοπρεπή στάση του, αλλά και την
ανιδιοτέλειά του σε όλη τη µεταγενέστερη
ζωή του. Ο κ. Σάντας έδωσε συνέντευξη στην
δεκαπενθήµερη εφηµερίδα του Πανεπιστη-
µίου «Καποδιστριακό» όπου παρουσιάζει ό-
χι µόνο το µοναδικό εγχείρηµα του τη νύκτα
της 30ης Μαΐου 1941 αλλά και την µεταγε-
νέστερη γεµάτη από περιπέτειες πορεία του

∆ιµηνιαία Eφηµερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού

Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας
«O AΓIOΣ TPYΦΩN»

ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Aθήνα

Tηλ. / Fax: 210 52 28 100
Ταχ. ∆/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
e-mail: agiostryfon@vytina.info

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Tηλ.: 6937 718102
E-mail: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Τηλ./Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή
Tηλ.: 6972 013194

Xαραλαµποπούλου Aθανασία
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Βυτινιώτικα... και άλλα
παλιές ακαλαίσθητες πινακίδες από λαµα-
ρίνα, που πολλές ήταν ηµικατεστραµµένες,
αντικαταστάθηκαν από καλαίσθητες µαρ-
µάρινες µε κατάλληλη διακόσµηση, οι οποί-
ες καλλιτεχνήθηκαν από µαρµαρογλύπτη µε
πρωτοβουλία του φίλου Τρύφωνα, τον οποίο
είδαµε να εποπτεύει την αντικατάσταση.
Επαινετέες οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποί-
ες συµβάλλουν στην εικόνα ενός νοικοκυ-
ρεµένου χωριού.

Το φαράγγι του Μυλάοντα

�
Στις 19 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθη-
κε ∆ηµοτικό συµβούλιο µε κύριο θέµα

την αποδοχή της µελέτης αξιοποίησης του
φαραγγιού του Μυλάοντα. Όπως µας πλη-
ροφόρησε ο ∆ήµαρχος κ. Σακελλαρίου η µε-
λέτη εκπονήθηκε από τον ΕΟΤ και περι-
λαµβάνει την αξιοποίηση του φαραγγιού α-
πό την αρχή του (περιοχή του Παλαιοχωρί-
ου) µέχρι το γεφύρι του µοναστηριού. Η µε-
λέτη θα ενταχθεί στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ και
θα δηµοπρατηθεί µετά την ολοκλήρωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η
«ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν είχε αναφερθεί
στην ανάγκη αξιοποίησης του φαραγγιού και
θεωρεί το έργο κορυφαίο στην τουριστική
εξέλιξη του τόπου µας. Ο ∆ήµαρχος κ. Σα-
κελλαρίου µε προσωπικές παρεµβάσεις στον
τότε Υπουργό τουρισµού κ. Σπηλιωτόπουλο
πέτυχε κάτι πολύ δύσκολο δηλ. την εκπόνη-
ση µελέτης και «χρεώνεται» στις προσωπι-
κές επιτυχίες του. Βέβαια ο δρόµος είναι α-
κόµα µακρύς και απαιτούνται µεγάλες προ-
σπάθειες µέχρι την ολοκλήρωση του. Όµως
αποτελεί µία βασική αρχή, που θα οδηγήσει
σταδιακά στην πραγµατοποίησή του.

�
Ασφαλτοστρώσεις των κεντρικών δρό-
µων πραγµατοποιήθηκαν και εξακο-

λουθούν να πραγµατοποιούνται. Ασφαλτο-
στρώθηκε το τµήµα από τις κατασκηνώσεις
µέχρι την πλατεία Οικονοµίδη. Επίσης  ο
δρόµος που οδηγεί στην παλαιά Βυτίνα µέ-
χρι την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ο
δρόµος αυτός ήταν παλαιό αίτηµα, διότι ο-
δηγεί στο πλέον ιστορικό τµήµα της κωµό-
πολης και διευκολύνει τους επισκέπτες, που
θέλουν να φτάσουν µέχρι εκεί. Εξάλλου εί-
ναι από τις πλέον όµορφες διαδροµές κατά
µήκος του αλσυλλίου του «Ντρούλα».  Επί-
σης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δρόµου
από τα «ψηλά αλώνια» µέχρι το σπίτι του
Τριαντάφυλλου Παπαναστασίου. Χρειάζε-
ται και η επισκευή και άλλων δρόµων ιδιαί-
τερα  εκείνων, που πέρασε ο βιολογικός κα-
θαρισµός.

�
Μεγάλη χαρά δοκιµάζουµε για κάθε τι
που προβάλλει τον τόπο µας και απο-

τελεί ευχάριστη έκπληξη για µας. Στο βιβλίο
της γεωγραφίας της Ε’ τάξης, που έφτασε το
φετινό σχολικό έτος στα ∆ηµοτικά, γίνεται ι-
διαίτερη αναφορά στη Βυτίνα µε φωτογρα-

µέχρι σήµερα. Η Βυτίνα  τιµά πάντα το άξιο
τέκνο της και νιώθει περήφανα για τέτοιες
τιµητικές εκδηλώσεις προς τιµή του Λάκη
Σάντα.

�
11 Σεπτεµβρίου: Ηµέρα έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία του

τόπου µας Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό και Γυ-
µνάσιο-Λύκειο αρχίζουν ένα νέο σχολικό έ-
τος, που πιστεύουµε ότι θα είναι επιτυχές ό-
πως και το περασµένο. Τα τελευταία χρόνια
τα σχολεία µας παρουσιάζουν περίπου στα-
θερό αριθµό µαθητών µε µικρές αυξοµειώ-
σεις. Βέβαια και αυτά πλήττονται από την
πληθυσµιακή συρρίκνωση όλης της Γορτυ-
νίας, αλλά έστω και µε µικρό αριθµό πα-
ρουσιάζουν µεγάλη µαθησιακή πρόοδο, η ο-
ποία κάθε χρόνο επιβεβαιώνεται µε ανάλο-
γες επιτυχίες στις ανώτατες σχολές. (Τα ο-
νόµατα των επιτυχόντων σε άλλη στήλη).
Παράλληλα, παρόλο το µικρό τους αριθµό,
παρουσιάζουν κάθε χρόνο αξιόλογες κοι-
νωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως
συνέβη τον περασµένο χρόνο µε την παρά-
σταση της τραγωδίας ΕΛΕΝΗ, που αποτέ-
λεσε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της πε-
ριοχής και απασχόλησε αρκετά και τον το-
πικό τύπο. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µα-
θητές των σχολείων µας αποτελούν το βιο-
φόρο µέρος της κοινωνίας και στηρίζουν ό-
λες τις εκδηλώσεις, που γίνονται, ενώ στη-
ρίζουν τα τµήµατα του πολιτιστικού µας συλ-
λόγου. Και όλα αυτά µε την καθοδήγηση ε-
νός εµπνευσµένου διδακτικού προσωπικού,
το οποίο πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις, ό-
πως έγινε µε την περσυνή παράσταση. Να
ευχηθούµε σε µαθητές, δασκάλους και κα-
θηγητές  «καλή σχολική χρονιά», το ίδιο πα-
ραγωγική όπως η περασµένη και µε νέες ευ-
χάριστες εκπλήξεις από κοινωνικές εκδη-
λώσεις.  

�
16 Σεπτεµβρί-
ου: Έναρξη

της νέας κυνηγετι-
κής περιόδου. Η
Βυτίνα παραµένει
ένας από τους πλέ-
ον περιζήτητους
προορισµούς των
κυνηγών για πολ-
λούς λόγους. (απο-

στάσεις, θηραµατικός πλούτος, διαµόρφω-
ση του εδάφους). Παράλληλα αναπτύσσεται
ο κυνηγετικός τουρισµός, αφού την περίοδο
αυτή αρκετά καταλύµατα φιλοξενούν κυνη-
γούς. Το ∆ασαρχείο και ο κυνηγετικός σύλ-
λογος καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες
για την κυνηγετική διαχείριση και τον πε-
ριορισµό της λαθροθηρίας, που δυστυχώς
µαστίζει και τον τόπο µας. Στην επιτυχία  του
σκοπού αυτού έχει συµβάλλει και η απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό του
Μαινάλου µέχρι 30-9 και από ώρας 21.00 µέ-
χρι 06.00. Να ευχηθούµε  καλή κυνηγετική
περίοδο και προπαντός χωρίς ατυχήµατα.
∆ιαβάσαµε δε στο τελευταίο τεύχος του πε-
ριοδικού ΚΥΝΗΓΙ  συνέντευξη του προη-
γούµενου ∆ηµάρχου της Βυτίνας Κώστα
Κουντάνη σχετικά µε τα κυνηγετικά δρώµε-
να της περιοχής µας και τις προσωπικές του
δραστηριότητες. 

�
Οφιλοπρόοδος συµπατριώτης µας Τρύ-
φωνας Παπαλάµπρος είχε την έµπνευ-

ση να εισηγηθεί στο ∆ήµο την ανάγκη αντι-
κατάστασης των πινακίδων µε την αναγρα-
φή των ονοµάτων   στους δρόµους του χωρι-
ού. Ο ∆ήµος κάλυψε τη δαπάνη και έτσι οι

φικό υλικό υπό µορφή άσκησης. Στο κείµε-
νο της άσκησης τονίζονται οι φυσικές οµορ-
φιές του τόπου µας, ενώ έχουν επιλεγεί δύο
αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της Βυτί-
νας (γενική άποψη και πλατεία) από τις ο-
ποίες διαπιστώνει κανένας την οµορφιά του
χωριού µας. Αντιγράφουµε από το site του
συνδέσµου Φιλοπροόδων τη σχετική εικό-
να, η οποία είναι εξόχως ενδιαφέρουσα.

�
1η Οκτωβρίου. Αρχίζει ο µεσαίος µή-
νας του Φθινοπώρου. Αισθητή η αλλα-

γή καιρού. Άναψαν και τα πρώτα καλορι-
φέρ το πρωί και το βράδυ. Περιµένοντας τις
εκλογές τη Κυριακή διαπιστώνουµε  ότι εί-
ναι οι πιο ήρεµες από τη µεταπολίτευση και
µετά. Ο κόσµος αδιάφορος κατά βάση δεν
συζητά, όπως παλαιότερα και προπαντός δεν
παρατηρούνται οξύτητες ή αντιπαραθέσεις.
Είναι και αυτό δείγµα εξέλιξης και αλλαγής
ηθών. Οι τελευταίοι Βυτιναίοι, που δεν µέ-
νουν µόνιµα εδώ, ετοιµάζονται να αναχω-
ρήσουν µετά τις εκλογές. Και πάλι µόνοι µας
για το χειµώνα.

Η «Χινοπωριάτικη Πατερίτσα»

�
4 Οκτωβρίου: Εθνικές εκλογές. Πολύ
µεγαλύτερη συµµετοχή από τις Ευρωε-

κλογές. Η αποχή όµως ήταν και πάλι µεγά-
λη. Στο σύνολο του ∆ήµου έφτασε το 43%
(από τους 3054 εγγεγραµµένους ψήφισαν
1744) και στη Βυτίνα 35% (από τους 1430
εγγεγραµµένους ψήφισαν 928). Αρκετοί έ-
φτασαν στη Βυτίνα για να ψηφίσουν. Όµως
ήταν οι πιο ήσυχες σε όλη τη διάρκεια διε-
ξαγωγής από τη εποχή της µεταπολίτευσης.
Ούτε πολιτικά γραφεία, ούτε πανώ ούτε α-
φίσες. Οι πολίτες ωριµότεροι ή περισσότερο
αδιάφοροι τις αντιµετωπίζουν σαν ένα κα-
θηµερινό γεγονός. Περάσανε οι µέρες µε τις
έντονες συζητήσεις, τους διαπληκτισµούς και
τα πολυήµερα επινίκια. Τα αποτελέσµατα
του ∆ήµου στις εκλογές έχουν ως εξής (σε
παρένθεση ο αριθµός των ψήφων του 2007).

ΠΑΣΟΚ 841 (703) 49,56 %

Ν. ∆. 565 (811) 33,29 %

Κ.Κ.Ε. 82 (84) 4,83 %

ΛΑΟΣ 74 (37) 4,36 %

ΣΥΡΙΖΑ 73 (107) 4,30 %

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 31 (23) 1,83%

Βουλευτές εκλέγονται από το ΠΑΣΟΚ οι
κ.κ. ∆ηµήτριος Ρέππας και Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος  και Ανδρέας Λυκουρέτζος
από τη Ν∆. 

�
10 Οκτωβρίου. Και ενώ θα περίµενε
κανείς να µην έχει κίνηση η Βυτίνα, λό-

γω των εκλογών του προηγούµενου Σαββα-
τοκύριακου «πληµµύρησε» και πάλι το χωριό
από αυτοκίνητα και κόσµο. Ο καλός καιρός,
που συνεχίζεται µέχρι σήµερα φαίνεται να
βοηθά σε αυτό. Αλλά και η φθινοπωρινή πε-
ρίοδος  επίσκεψης φαίνεται ότι άρχισε για
καλά. Όλα τα εκδροµικά site  προβάλουν τη
Βυτίνα και συνιστούν επισκέψεις. Αντιγρά-
φουµε ένα τυχαίο εκδροµικό site µε ηµερο-
µηνία 4-10 για να φανεί «του λόγου το αλη-
θές». «Βυτίνα, το πετράδι του Μαινάλου
Σκαρφαλωµένη στις πλαγιές του Μαινάλου,
η Βυτίνα διατηρεί το παραδοσιακό της χρώ-
µα, προσκαλεί µε την πλούσια ιστορία και
τα ελατόφυτα τοπία της και σας προκαλεί να
καταφύγετε στη ζεστασιά της τα κρύα Σαβ-
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�
17 – 18 Οκτωβρίου: Σαββατοκύ-
ριακο µουντό φθινοπωριάτικο.

Έντονη βροχή, αρκετό κρύο, Βυτινιώ-
τικη ατµόσφαιρα γνωστή σε µας τους
ντόπιους. Τα καφενεία άναψαν τζάκια
και τα σπίτια καλοριφέρ (όλα µε τη
µορφή της σύγχρονης εξέλιξης). Πα-
ρόλα αυτά τίποτα δεν σταµατάει το κύ-
µα των επισκεπτών, που άρχισε από
την Παρασκευή το βράδυ µε πούλµαν
της εργατικής εστίας να διανυκτερεύ-
ουν σε ξενοδοχεία του χωριού. Σάβ-
βατο και Κυριακή µεγάλη προσέλευ-
ση. Ορεινή Αρκαδία σηµαίνει Βυτίνα.
Το Σάββατο έγινε και η µηνιαία συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου (λε-
πτοµέρειες στη στήλη του ∆ήµου) µε
κυριότερο θέµα  τον καθορισµό των
δηµοτικών τελών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης. Παρόλο που η συνεδρίαση ή-
ταν ανοιχτή για το κοινό ελάχιστοι αυ-
τοί που παρακολουθούσαν, αλλά και
αρκετές απουσίες δηµοτικών συµβού-
λων. Η γενική αδιαφορία για τα πολι-
τικά «τεκταινόµενα» πλήττει, φαίνεται,
και τον τόπο µας.

�
Τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη
του τόπου µας επιβεβαιώνουν οι

νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που
δηµιουργούνται ή άλλες που προετοι-
µάζονται. Συγκεκριµένα είναι έτοιµο
προς λειτουργία το νέο πολυτελές ξε-
νοδοχείο «ΣΕΛΕΝΗ» στις παρυφές
του Μαινάλου της κ. Λιάνας Βασιλάκη.
Το ξενοδοχείο 30 δωµατίων είναι 5 α-
στέρων και το Σεπτέµβριο λειτούργη-
σε δοκιµαστικά. Μέχρι τα Χριστού-
γεννα θα είναι σε πλήρη λειτουργία.
Εκτός της νέας ξενοδοχειακής µονά-
δας που αλλάζει τελείως τα δεδοµένα
της τουριστικής εικόνας της Βυτίνας ε-
τοιµάζονται άλλες δύο µονάδες κατα-
λυµάτων, µία στην περιοχή της κάτω
Βυτίνας από 8 σουΐτες του επιχειρη-
µατία κ. Στέλιου Λιοφάγου, που δια-
τηρεί ψαροταβέρνα στη Βυτίνα και η
άλλη από 15 δωµάτια στην έξοδο του
χωριού προς Πύργο του κ. Γιάννη Λια-
ρόπουλου. Και αυτές πολύ σύντοµα θα
λειτουργήσουν. Η στήλη εύχεται καλή
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ευ-
νοϊκά για τους ίδιους αποτελέσµατα τό-
σο στους νέους όσο και στους παλιούς
επιχειρηµατίες της Βυτίνας.

�
28 0κτωβρίου:  Η επέτειος γιορ-
τάστηκε στο χωριό µας µε τον α-

νάλογο σεβασµό και µεγαλοπρέπεια
µε πρωτοστάτες τα σχολεία. Μετά τη
δοξολογία, ακολούθησε η κατάθεση
στεφάνων στο µνηµείο των πεσόντων
και η παρέλαση των σχολείων. Τον πα-
νηγυρικό εκφώνησε η φιλόλογος του
Γυµνασίου κ. Καλοπίση Ελένη, η οποία
µε εµπεριστατωµένη οµιλία εξήρε το
νόηµα της ηµέρας. Η κ. Καλοπίση για
µια ακόµα φορά αναδείχθηκε αντάξια
της ιδιότητας της µετά την επιτυχηµένη
καλοκαιρινή πολιτιστική παρουσία.

ΝΝέέαα ττοουυ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

�Μετά την αναχώρηση της Κρητικής αντι-
προσωπείας , που συµµετείχε στις εορτές

αδελφοποίησης, από την Βυτίνα ο ∆ήµαρχος
Αρκαδίου κ. Μανώλης Μανωλακάκης απέστει-
λε ευχαριστήριο επιστολή προς τον πρόεδρο
του συλλόγου για τη φιλοξενία. Στην επιστολή
διακρίνεται η ευγένεια χαρακτήρα και το υψηλό
ήθος αλλά και πνευµατική καλλιέργεια των εκ-
προσώπων  του ∆ήµου Αρκαδίου. Παραθέτου-
µε την επιστολή, που αποτελεί δείγµα υψηλού
πολιτιστικού επιπέδου που τόσο λείπει σήµερα.

«Αγαπητέ κ. Παπαδέλο, Θα ήθελα µε την πα-
ρούσα επιστολή να σας µεταφέρω τις θερµότε-
ρες ευχαριστίες της αντιπροσωπείας του ∆ήµου
µας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή µας στον τό-
πο σας, στην όµορφη Βυτίνα. Η ένθερµη υπο-
δοχή σας και η εγκάρδια φιλοξενία που µας ε-
πιφυλάξατε και η αγάπη που δεχτήκαµε, µας
συγκίνησαν βαθύτατα. Το διήµερο της παρου-
σίας µας στο ∆ήµο Βυτίνας ήταν µια µοναδική
εµπειρία για όλους µας. Όλοι εµείς, οι «αδελ-
φοί» Κρήτες, ζήσαµε εξαιρετικές στιγµές αλη-
θινής αγάπης, ευγένειας της ψυχής και πραγµα-
τικής αδελφοσύνης! Αισθανόµαστε µέσα από
την καρδιά µας την ανάγκη να εκφράσουµε τις
βαθύτατες ευχαριστίες µας για όλα αυτό που
ζήσαµε και που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχά-
σουµε. 

Αγαπητέ Αδελφέ κ. Παπαδέλο, σας ευχαρι-
στούµε ιδιαιτέρως για την εντυπωσιακή και α-
ξιόλογη ξενάγηση που είχαµε την τύχη να απο-
λαύσουµε το πρωί του Σαββάτου στις 11 Ιουλί-
ου 2009, στο ιστορικό άλσος της Βυτίνας. Μεί-
ναµε όλοι κατάπληκτοι, τόσο από το θέαµα που
αντικρίσαµε, όσο και από τον καθαρό και γνήσιο
λόγο σας. Σας ευχαριστούµε και πάλι και ελπί-
ζουµε να ανταµώσουµε σύντοµα στον τόπο µας,
ώστε να ανταποδώσουµε όσο µπορούµε, τη φι-
λοξενία που δεχτήκαµε και να συνεχίσουµε µε
αυτό τον τρόπο την άριστη και δηµιουργική συ-
νεργασία και επικοινωνία µεταξύ µας. 

Ο ∆ήµαρχος Αρκαδίου Μανώλης Μανωλακάκης»

�Η πρώτη συνεδρίαση του ∆.Σ µετά τις κα-
λοκαιρινές διακοπές πραγµατοποιήθηκε τη

∆ευτέρα στις 14/9. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 9 α-
πό τα 11 µέλη του ∆.Σ. Ο πρόεδρος ενηµέρωσε
για όλες τις καλοκαιρινές δραστηριότητες του
συλλόγου, για την παρουσία του στις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις της Βυτίνας, για τις επαφές µε
φορείς για την προώθηση του Τριανταφυλλι-
δείου κληροδοτήµατος και του σανατορίου
«Ιθώµη». Προτάθηκε να πραγµατοποιηθεί µια
ψυχαγωγική εκδήλωση του συλλόγου µέσα στο
∆εκέµβριο και ανατέθηκε στον ταµία κ. Νικήτα
Παπαντωνίου για την ανεύρεση χώρου. Η επό-
µενη συνεδρίαση του συλλόγου ορίστηκε για
τις 12 Οκτωβρίου.

�Ένα από τα αιτήµατα µας φαίνεται να υ-
λοποιείται. Με σειρά εγγράφων στα Υπουρ-

γεία Οικονοµικών (τµήµα κληροδοτηµάτων), Γε-
ωργίας αλλά και την περιφέρεια Πελοποννήσου
ζητήσαµε την εκπόνηση µελέτης για τη συντή-
ρηση και πυροπροστασία του αλσυλλίου του
Τριανταφυλλιδείου κτήµατος (δασάκι), η οποία
να χρηµατοδοτηθεί από το κληροδότηµα Τρια-
νταφυλλίδη. Πράγµατι η ∆ΕΚΕ Πελοποννήσου
ανέλαβε την εκπόνηση µελέτης και ζήτησε στοι-
χεία από το ∆ασαρχείο Βυτίνας. Το ∆ασαρχείο
µε το 2841/14-9-09 έγγραφό του απάντησε και
καθόρησε τα έργα, που πρέπει να γίνουν. Τώρα

το βάρος πέφτει στη ∆ΕΚΕ για την πραγµατο-
ποίηση της µελέτης και τη δηµοπράτησή της.
Ελπίζουµε το νέο έργο να µην καθυστερήσει και
το επόµενο καλοκαίρι το «δασάκι» να έχει πά-
ρει άλλη όψη. 

�Ο σύλλογος εκφράζει τις θερµές ευχαρι-
στίες στο Βυτιναίο και φίλο του συλλόγου

κ. Παναγιώτη Αναστασίου Βέρροιο, ο οποίος
στο Βυτινιώτικο αντάµωµα διαπίστωσε τη φθο-
ρά της ξύλινης περίφραξης του εξωκλησιού της
Αγίας Σωτήρας και προσφέρθηκε να τη συντη-
ρήσει µε δική του δαπάνη πράγµα το οποίο
πραγµατοποίησε. Να σηµειώσουµε ότι ο εν λό-
γω πατριώτης είχε προσφέρει την ξυλεία της
περίφραξης και των κουφωµάτων την εποχή της
επισκευής και ανακαίνισης  της εκκλησίας από
το σύλλογο επί προεδρίας του σηµερινού δη-
µάρχου. Ευχαριστούµε το φίλο Τάκη και ευχό-
µαστε και άλλοι πατριώτες να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες για έργα κοινής ωφελείας.

�Μετά από αίτηµά  στο Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας µας εγκρίθηκε από το ειδικό

κρατικό λαχείο ποσόν 1500€ για την κάλυψη
των εξόδων λειτουργίας του συλλόγου. Ευχα-
ριστούµε όσους διευκόλυναν την επιχορήγηση
και ιδιαίτερα τον κ. Σχίζα διευθυντή του γρα-
φείου του κ. Αβραµόπουλου, ο οποίος επισκέ-
πτεται συχνά τη Βυτίνα.

�Ο σύλλογος αισθάνεται την ανάγκη να ευ-
χαριστήσει θερµά το ∆ήµο Βυτίνας, ο ο-

ποίος κάλυψε οικονοµικά την έκδοση του 178
φύλλου της ΒΥΤΙΝΑΣ, στο οποίο περιελήφθη το
ένθετο του για την προστασία του Μαινάλου.
Επίσης ευχαριστεί το σύλλογο «διαδράσεων και
παραµυθιών» για την οικονοµική κάλυψη του
179 φύλλου, στο οποίο περιελήφθη  ένθετο µε
τις τριετείς δραστηριότητές του.

�Η συνεδρίαση του Οκτωβρίου του ∆.Σ.
πραγµατοποιήθηκε στις 12-10. Σε αυτή συ-

ζητήθηκαν διάφορα τρέχοντα θέµατα και λή-
φθηκαν αποφάσεις. Ο πρόεδρος στην αρχή ε-
νηµέρωσε τα µέλη για τα θέµατα που χειρίζεται
ο σύλλογος και έχουν σχέση µε τη Βυτίνα. Στη
συνέχεια οριστικοποιήθηκε η πραγµατοποίηση
της εκδήλωσης στο κέντρο «χωριό»  στις 19 –
12- 2010. Ο  ταµίας ενηµέρωσε για την οικονο-
µική κατάσταση και αποφασίστηκε το ηµερολό-
γιο του συλλόγου, που εφέτος είναι αφιερωµέ-
νο στη χλωρίδα του Μαινάλου να σταλεί µε το
τεύχος της εφηµερίδας  Σεπτεµβρίου – Οκτω-
βρίου. Τέλος ο σύλλογος θα συµµετάσχει ως
συνδιοργανωτής στην ηµερίδα για το Τριαντα-
φυλλίδειο κληροδότηµα στις 15-1-2010.

�Ο σύλλογος απέστειλε συγχαρητήρια τη-
λεγραφήµατα στους τρεις εκλεγέντες βου-

λευτές του νοµού µας κ.κ Ρέππα, Κωνσταντινό-
πουλο και Λυκουρέτζο αλλά και στους Γορτύνι-
ους βουλευτές που εξελέγησαν σε άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδος κ.κ Γείτονα, Παπαθανασίου,
Αβραµόπουλο, Παναγιωτόπουλο. 

�Για την εκδήλωση της Βυτινιώτικης βραδιάς
στις 19-12-09 στην ταβέρνα «χωριό» υπάρ-

χει ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα. Η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 24-1-2010 ηµέρα Κυριακή σε
χώρο που θα ανακοινωθεί στο επόµενο φύλλο
της εφηµερίδας. Στην τελετή ο σύλλογος, όπως
κάθε χρόνο, θα βραβεύσει και τους νεοεισελθό-
ντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ συµπατριώτες µας.

βατοκύριακα του χειµώνα. Μην αντισταθεί-
τε! Φιδογυριστοί δρόµοι και κατάφυτες δια-
δροµές από έλατα οδηγούν σε έναν παρα-
δοσιακό οικισµό µε αξιοζήλευτη φυσική ο-
µορφιά και φιλόξενη ατµόσφαιρα, στη Βυ-
τίνα».

�
∆υστυχώς συµβαίνουν και δυσάρεστα
περιστατικά στο χωριό µας. ∆ιάρρηξη

έγινε στο Σούπερ Μάρκετ του κ. Τριάδη πί-
σω από την εκκλησία µε  λεία αρκετά ποτά
από την αποθήκη και µετρητά από το ταµείο
τις νυκτερινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου. Οι
ίδιοι δράστες διέρρηξαν την ίδια νύκτα και
την καφετέρια «∆ρυάδες» µε λεία ποτά από
την κάβα της. ∆υστυχώς η αστυνόµευση της
επαρχίας είναι ελλιπής. Είναι και αυτό ένα
µεγάλο µειονέκτηµα κοντά στα άλλα και η ε-
γκληµατικότητα των πόλεων επεκτείνεται
και εδώ.  Αυτά, που ακούµε στα δελτία ει-
δήσεων, ήλθε η ώρα να τα «γευτούµε» και ε-
µείς. Ας ελπίσουµε ότι δεν θα είναι συχνά
και ότι η φύλαξη του τόπου µας θα είναι πιο
ασφαλής. Αλλά ένας αστυνοµικός που υπη-
ρετεί στο σταθµό Βυτίνας τι να σου κάνει;

�
Η ∆ηµοτική Αστυνοµία της Βυτίνας εί-
ναι πραγµατικότητα. ∆ύο δηµοτικοί α-

στυνοµικοί, που είχαν προσληφθεί προ εξα-
µήνου και αφού ολοκλήρωσαν την εκπαί-
δευσή τους, ανέλαβαν υπηρεσία το πρώτο
δεκαήµερο Οκτωβρίου. Βασικά καθήκοντα
η διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η ευταξία
του χωριού και άλλες αρµοδιότητες που έ-
χουν σχέση µε την εξυπηρέτηση των δηµοτών
και την καλλίτερη λειτουργία  των υπηρε-
σιών του ∆ήµου. Εν τω µεταξύ για την οµα-
λότερη κυκλοφορία των οχηµάτων έγινε α-
παγορευτική διαγράµµιση στάθµευσης στο
κεντρικό δρόµο, όπου παρατηρείται και η
µεγαλύτερη συµφόρηση κυκλοφορίας. Ελπί-
ζουµε να τηρηθεί, για να σταµατήσει ο επι-
κίνδυνος συνωστισµός των οχηµάτων, που ε-
µποδίζει την οµαλή  κίνηση.

Φθινοπωρινή εικόνα
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ρου στον καθηµερινό αγώνα της επιβίωσης
τα περνούσε για άλλη µια φορά εκτελώ-
ντας το χρέος προς την Πατρίδα. Στους ώ-
µους της µέσα από δύσβατα µονοπάτια,
που διαρκώς εβάλλοντο από το εχθρικό πυ-
ροβολικό και την αεροπορία, έφτανε στην
πρώτη γραµµή µεταφέροντας σφαίρες και
ψωµί. Αν κερδίθηκε η µάχη της Πίνδου αυ-
τό σε ένα µεγάλο βαθµό οφείλεται στην γυ-
ναίκα της Ηπείρου. Η πατρίδα αναγνωρί-
ζουσα την µεγάλη αυτή προσφορά έστησε
το άγαλµα της ανώνυµης αγωνίστριας εκεί
ψηλά στο Καλπάκι, που σηµειώθηκε η πρώ-
τη νίκη. Αλλά και ο ήρωας της Πίνδου συ-
νταγµατάρχης ∆αβάκης είπε σε πολεµικό
ανταποκριτή Αθηναϊκής εφηµερίδας απο-
τιµώντας τις πρώτες επιτυχίες των Ελλη-

νικών όπλων. «Το µεγάλο µερίδιο αυτής
της νίκης ανήκει στην Ηπειρώτισσα»
Αποφασιστική όµως ήταν η συµβολή και

των υπολοίπων Ελληνίδων στην ολοκλή-
ρωση του Αλβανικού έπους. Ως Ερυθρο-
σταυρίτισσα έφτασε µέχρι τα ορεινά χει-
ρουργεία προσφέροντας απίστευτη βοή-
θεια, που έφτανε τα όρια της αυτοθυσίας,
στους τραυµατίες που δεν ήταν µόνο από
τα βόλια του εχθρού αλλά και από τα κρυο-
παγήµατα του φονικού χειµώνα του 1940.
Οι νοσοκόµες έφταναν µέχρι τις δύσβατες
περιοχές και µετέφεραν τους τραυµατίες
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 
Στα µετόπισθεν αναπτύχθηκε και µία άλ-

λη δραστηριότητα εξίσου σηµαντική µε τις
δύο πρώτες. Η κατασκευή µάλλινων  ρού-
χων για την ένδυση των στρατιωτών. Σε ό-
λη την Ελλάδα µε το φως της λάµπας τη

νύχτα µετά από την κοπιαστική δουλειά της
ηµέρας νέες και γριές έπλεκαν κάλτσες,
φανέλες και πουλόβερ για τον πολεµιστή
της Αλβανίας. Μια µεγάλη προσφορά, που
έσωσε χιλιάδες στρατιώτες από τα κρυο-
παγήµατα και το φονικό κρύο.
Εκεί όµως, που κορυφώθηκε η συµβολή

της, ήταν στον ψυχολογικό τοµέα. Με τα
γράµµατα της εµψύχωνε τον πολεµιστή και
τον διαβεβαίωνε για την πλήρη ικανοποίη-
ση των αναγκών του σπιτιού και την επάξια
αντικατάστασή του στις οικιακές υποχρε-
ώσεις. «Τα παιδιά είναι καλά. Με το µεγά-
λο σπείραµε και το χωράφι στην τρανή λάκ-
κα. Ο µικρός βγάζει τα µαρτίνια στη βοσκή
και η Μαρία µαγειρεύει. Μην ανησυχείς για
τίποτα. Όλα εδώ είναι καλά. Εσύ φρόντισε
να γυρίσεις νικητής» γράφει στον άντρα

• συνέχεια απο τη σελ. 1

• συνέχεια στη σελ. 7
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Στην τακτική συνεδρίαση του Σεπτεµβρίου του ∆ηµοτικού συµβουλίου συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέµατα και
πάρθηκαν  ανάλογες αποφάσεις όπως φαίνεται στο «δελτίο τύπου» του ∆ήµου.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2009 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέ-
µατα ηµερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αποδοχή µεταβίβασης από Ο.∆.∆.Υ ενός Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχεται τη µεταβίβαση ψηφίζει
λεωφορείου και ενός  Βυτιοφόρου αυτ/του πίστωση 5.712,00j για τις δαπάνες µεταβίβασης & 

εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο  για τις περαιτέρω ενέργειες. 
Καθορισµός ειδικοτήτων για την κάλυψη Οµόφωνα το ∆.Σ. καθόρισε τις ειδικότητες προσωπικού 
δύο θέσεων µερικής απασχόλησης προσωπικού   µερικής απασχόλησης για τις εγκιθείσες 2 θέσεις:

1. Βοηθών Νοσηλευτών και κατηγορίας ∆.Ε
& 1 Φιλοσοφικής κατηγορίας Π.Ε.

Λήψη δανείου για την πληρωµή οφειλών Κατά πλειοψηφία το ∆.Σ αποφάσισε τη σύναψη δανείου
πολιτιστικών εκδηλώσεων παρελθόντων ετών  ύψους 72.726,47j για την  πληρωµή οφειλών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων ετών 2003 & 2005.
Σχετικά µε τις εργασίες στις υδροσυλλογές Οµόφωνα το ∆.Σ συµφωνεί να γίνουν εργασίες 
Μεθυδρίου καθαρισµού
Αποδοχή και κατανοµή γ’ δόσης ΣΑΤΑ έτους 2009 Οµόφωνα έγινε αποδοχή ποσού j46.866,25 ΣΑΤΑ 
Πρόταση Τ.Σ Νυµφασίας για την κατασκευή Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχθηκε την πρόταση του Τ.Σ.
µνηµείου πλάκας φονευθέντων από το στρατό κατοχής Νυµφασίας. 
Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση από τον Ο.Σ.Κ. Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχθηκε χρηµατοδότηση 
για την εκτέλεση του έργου « Ποιοτική αναβάθµιση 150.000, 00j για την ποιοτική αναβάθµιση
του ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Βυτίνας». του ∆ηµοτικού Σχολείου Βυτίνας 
Αποδοχή χώρου προς κατασκευή ∆εξαµενής Οµόφωνα το ∆.Σ αποδέχεται την παραχώρηση χώρου 
ύδρευσης στα πλαίσια του έργου «Επέκταση ιδιοκτησίας Βασίλη Πέτρου Λάγιου για την κατασκευή
υδραγωγείου προς Άσπρη Πλάκα στο Τ.∆. Βυτίνας». δεξαµενής ύδρευσης στη θέση άσπρη Πλάκα.
Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου « Οδοποιία από θέση Οµόφωνα εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ντρούλα έως Κάτω Βυτίνα στην θέση Αγ. Απόστολοι του έργου σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση.
Τ.∆. Βυτίνας».
Αποδοχή µελέτης έργου «Επέκταση υδραγωγείου Οµόφωνα το ∆.Σ. αποδέχεται τη συνταχθείσα µελέτη από
από είσοδο Βυτίνας έως θέση Αγ. Βασίλειος την ΤΥ∆Κ προϋπολογισµού 200.000, 00j
στο Τ.∆. Βυτίνας».
Έγκριση πληρωµής ποσών στην ∆.Ε.Η. για επέκταση Οµόφωνα  το ∆.Σ. αποδέχεται τη µελέτη και εγκρίνει τη
δικτύου φωτισµού του ∆ήµου. δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού: 

α) στο Τ. ∆. Καµενίτσας από οικία Παπασταύρου έως 
είσοδο» 
β) στο Τ. ∆. Νυµφασίας από οικία Ρεµπεστέκου Χρ.
έως Σιαρρέ Νικ. 
γ) στο Τ.∆. Μαγουλιάνων θέση Αγία Ελεούσα
Η δαπάνη θα καταβληθεί σε 3 δόσεις, η 1η 15.233,24j
και η 2η, 3η (ετήσιες) 9.702,70j κάθε µία.

Ηλεκτροδότηση της δηµοτικής βρύσης στην είσοδο Οµόφωνα το ∆.Σ. συµφωνεί µε τον ηλεκτροφωτισµό της 
του Τ.∆. Βυτίνας. βρύσης στην είσοδο του Τ.∆. Βυτίνας.
Λήψη απόφασης επί εγγράφου της Πυροσβεστικής Οµόφωνα το ∆.Σ αποφάσισε για τη λήψη µέτρων οµαλής
Υπηρεσίας Τρίπολης σχετικά µε την λήψη µέτρων διέλευσης των Πυροσβεστικών οχηµάτων.
για την οµαλή διέλευση των πυροσβεστικών οχηµάτων
από τον κεντρικό δρόµο του Τ.∆. Νυµφασίας.
Αποδοχή και κατανοµή ποσού από το Υπουργείο Οµόφωνα το ∆.Σ. αποδέχεται ποσό 10.841,70j το οποίο
Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατανέµει ισόποσα στις δύο Σχολικές Επιτροπές 
των Σχολείων. (Γυµνασίου & ∆ηµοτικού – Νηπιαγωγείου Βυτίνας). 
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπαλάµπρου Ειρήνης Οµόφωνα το ∆.Σ. εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης  
σχετικά µε την χορήγηση βεβαίωσης περί δυνατότητας δυνατότητας υδροδότησης  των ενοικιαζόµενων
υδροδότησης των ενοικιαζόµενων δωµατίων. δωµατίων ιδιοκτησίας Παπαλάµπρου Ειρήνης.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Κανελλόπουλου Οµόφωνα το ∆.Σ. εγκρίνει τη διαγραφή τελών επειδή
Χαράλαµπου για αφαίρεση δηµοτικών τελών δεν υπάρχει παροχή ύδρευσης στην κατοικία και δεν 
από την οικία του στο Τ. ∆. Μαγουλιάνων. κατοικείται.

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

ΣΣτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου
της 17ης Οκτωβρίου (τακτική συνεδρίαση
του µηνός) συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέµα-

τα τα οποία ψηφίστηκαν άλλα οµόφωνα και άλλα
κατά πλειοψηφία.

1. Αποδοχή µελέτης έργου « Κατασκευή δεξαµε-
νής ύδρευσης στον οικισµό Καρβουνίου-του
Τ.∆. Καµενίτσας.» και εκτέλεση του έργου. 

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου "∆ιαµόρφωση χώ-
ρου παιχνιδιού & πολιτιστικών εκδηλώσεων
στην πλατεία του οικισµού Λάστας» στο Τ.∆. Βυ-
τίνας. 

3. Αποδοχή πίστωσης 70.000,00j από ΕΤΕΡΠΣ
για το έργο «Αναπλάσεις-διαµορφώσεις κοινο-
χρήστων χώρων του Τ.∆. Νυµφασίας». 

4. Έγκριση πληρωµής ποσού στην ∆ΕΗ για επέ-
κταση δικτύου φωτισµού στο Τ.∆. Καµενίτσας. 

5. Αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών
για την µισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ του ∆ή-
µου. 

6. Λήψη απόφασης για επίσκεψη αντιπροσωπείας
του ∆ήµου Βυτίνας, στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις του ∆ήµου Αρκαδίου Κρήτης την 8η Νο-
εµβρίου 2009. 

7. Λήψη απόφασης για πραγµατοποίηση εκδήλω-
σης προς τιµή του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής. 

8. Έγκριση δαπάνης για δηµοσιεύσεις στην εφη-
µερίδα« Γορτυνία». 

9. Ψήφιση Κανονισµού ύδρευσης. 
10. Καθορισµός τελών ύδρευσης και αποχέτευ-

σης.

Ο κανονισµός ύδρευσης και αποχέτευσης, που εν-
διαφέρει όλους τους δηµότες του δηµοτικού δια-
µερίσµατος Βυτίνας και καθορίζει το τιµολόγιο,
σύµφωνα µε το ενηµερωτικό έγγραφο του ∆ήµου,
στο οποίο προτάσσεται το σκεπτικό καθορισµού
και ακολουθεί το τιµολόγιο, έχει ως εξής.

«Το προτεινόµενο τιµολόγιο για την ύδρευση και
την αποχέτευση της Βυτίνας προέκυψε αφού ε-
λήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο ∆ήµος Βυτίνας είναι εκ του νόµου υποχρεω-
µένος όπως οι εισπράξεις που θα προκύψουν
να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καλύπτονται
τα έξοδα λειτουργίας και της ύδρευσης και της
αποχέτευσης Τα έξοδα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης ιδίως λόγω της λειτουργίας του βιολο-
γικού καθαρισµού, είναι της τάξεως των
100.000j ετησίως. 

• Το προτεινόµενο τιµολόγιο επειδή είναι το πρώ-
το θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να µην υπάρ-
ξουν άδικες χρεώσεις, ακόµη και αν τα συνολι-
κά ετήσια έσοδα του ∆ήµου, που θα προκύψουν
είναι µικρότερα του κόστους. 

• Το τιµολόγιο να είναι κλιµακωτό έτσι ώστε να α-
ποθαρρύνεται η σπατάλη νερού χωρίς να δηµι-
ουργούνται οικονοµικά προβλήµατα σε εκείνους
που έχουν λογικές καταναλώσεις. 

• Η τιµολόγηση της αποχέτευσης θα πρέπει να
βασίζεται στην ποσότητα του καταναλισκόµε-
νου νερού ύδρευσης, έτσι όπως αυτή κατα-
γράφεται από τους αντίστοιχους µετρητές, α-
φού τα παραγόµενα απόβλητα έχουν περίπου
τον ίδιο όγκο. 

• Για την δίκαιη κατανοµή των βαρών ύδρευσης
και αποχέτευσης είναι απολύτως απαραίτητο να
υπάρχουν µετρήσεις της κατανάλωσης νερού
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών.
Επειδή σήµερα τέτοιες µετρήσεις δεν υπάρχουν
αφού είναι πρόσφατη η τοποθέτηση υδροµε-
τρητών, θα πρέπει το τιµολόγιο που θα αποφα-
σισθεί να είναι σαφώς µικρότερο από τις εκτι-
µήσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε κανείς να µην
αδικηθεί. Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου
µετρήσεων που θα καλύπτει και όλους τους κα-
ταναλωτές και χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
12 µηνών θα πρέπει το τιµολόγιο να επανεξε-
τασθεί. 

• Προτείνεται η τιµολόγηση να χωριστεί σε δυο υ-
ποοµάδες ως εξής: 



ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Α' ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Από αναπροσαρµογή Εγγυήσεων Μισθωµάτων 1. α) Εις εγγυήσεις µισθωµάτων 10.911,54

1) 2 x 39,88 = 79,76 β) 1) Οικονοµική Ενίσχυση Γάµου,

κορασίδων Βυτίνας 2009. 40.000,00

2) Εις Οικονοµική ενίσχυση 50.000,00

2) 2 x 92,49 = 184.98 ∆ήµου Βυτίνας 2009 10.000.00

264,74 3) Για τους κατωτέρω φόρους.

β. Από Μισθώµατα 1) Φόρος Εισοδ. κοινοχρ. χώρων 1.906,63

1) 1 x 797,69 = 797,69 2) Φ.Μ.Α.Κ. 2.939,33

11 x 837,570 = 9.213,27 10.010,96 3) Χαρτ/µο και ΟΓΑ 

6 2/3 x 5440,80 = 36.272,00 επί µισθωµάτων 2.253,33

5 1/3 x 5533,30 = 29.510,93 65.782.93 75.793.89 4) Για προβλέψεις:

76.058,63 α) Γενικά έξοδα 6.799,80

Από ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ που έχουµε σε Τράπεζες και Ταµείο β) Ασφάλιστρα πυρός

και που θα χρησιµοποιήσουµε για να εξισώσουµε γραφείων 2.000,00

τον Προϋπολογισµόν γ) Συντήρηση & επισκευή 

κοινοχρήστων χώρων 8.500.00 24.399,09

9.252,00

ΣΥΝΟΛΟ 85.310.63 ΣΥΝΟΛΟ 85.310.63

Αθήνα 26-10-2009

οι ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
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βυτινιώτικες συνεργασίες
1η οµάδα: οικίες και καταστήµατα κτός καφετεριών και καταστηµάτων ε-
στίασης
2η οµάδα: ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, καφετέριες, καταστήµατα ε-
στίασης 
Συγκεντρωτικά προτείνεται η ακόλουθη τιµολόγηση: 
1η οµάδα: οικίες και καταστήµατα εκτός καφετεριών και καταστηµάτων ε-
στίασης

Κατανάλωση
Τριµήνου m3 Ύδρευση, j/m3 Αποχέτευση, j/m3

0-50 0 0,10 
50 -100 0,10 0,20 
> 100 0,20 0,30 
Πάγιο 10,0 3,0 

2η οµάδα: ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, καφετέριες, καταστήµατα ε-
στίασης 

Κατανάλωση
Τριµήνου m3 Ύδρευση, j/m3 Αποχέτευση, j/m3

0-40 0,2 0,2
40 -100 0,6 0,4
> 100 0,8 0,6
Πάγιο 15 15

Ο ∆ήµος Βυτίνας θα πρέπει να µεριµνήσει για τις περιπτώσεις ειδικών κατη-
γοριών δηµοτών, όπως π.χ των πολύτεκνων οικογενειών, µε τιµολόγηση η οποία
εκφράζεται ως δωρεάν παροχής 70 m3 νερού ανά τρίµηνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήµατος ανακοινώνουν τα
εξής:
1. Η κλήρωση της προικοδότησης θα γίνει την 1-2-2010 στις 12.00 στην αί-
θουσα του «Πανταζοπουλείου πνευµατικού κέντρου Βυτίνας».

2. Θα κληρωθούν 8 άγαµα κορίτσια, που θα κατάγονται από τη Βυτίνα, το
Πυργάκι και τη Λάστα.

3. Οι πίνακες των υποψηφίων θα καταρτισθούν από το ∆ήµο Βυτίνας εντός
του µηνός ∆εκεµβρίου.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής, εκτός της καταγωγής, είναι το ε-
τήσιο οικογενειακό ή ατοµικό εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις 18.000j.

5. Ενστάσεις εγκυρότητας από τις ενδιαφερόµενες µπορούν να υποβλη-
θούν στους διαχειριστές του κληροδοτήµατος µέχρι 10 ηµέρες προ της
κληρώσεως.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τ
ο άρθρο «Μάης του 1941» του φίλ-
τατου προέδρου του Συλλόγου µας
στο φύλλο 178 της Εφηµερίδας «Η

ΒΥΤΙΝΑ», υπήρξε η αιτία που προκάλε-
σε πληµµύρα από κατοχικές µνήµες – θύ-
µισες και ιστοριούλες που ακούσαµε από
τους πρωταγωνιστές ή τρίτους, άγνωστες
στους πολλούς, κυρίως στους νεότερους.
Λόγω επικείµενης απόβασης – παρα-

πλανητικής όπως αποδείχτηκε – των συµ-
µαχικών δυνάµεων στην Πελοπόννησο, το
γερµανικό αρχηγείο νότιας Ελλάδας (πε-
ρισσότεροι από 600 αξιωµατικοί και ο-
πλίτες) µετακόµισε στη Βυτίνα από το
Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο του 1943. Από
τα πολλά που έγιναν κατά την εξάµηνη πα-
ραµονή των κατακτητών θα αναφέρουµε
τις παρακάτω «ιστορίες»
Καταρχήν στο ξενοδοχείο VILLA

VALOS είχε εγκατασταθεί το αρχηγείο
και στο εστιατόριο του εργάζονταν υπο-
χρεωτικά κάποιοι νεαροί Bυτιναίοι
(Αθαν. Χριστόπουλος, ∆ηµ. Καλάκος, Γε-
ώργιος Κωτσοβέλος κ.α) οι οποίοι βασα-
νίζονταν από «άγριες» σκέψεις και δια-
θέσεις, δηλ. ήθελαν να δηλητηριάσουν τα
φαγητά και να ξεκάνουν έτσι όλο το γερ-
µανικό επιτελείο.
Άλλος «αντιστασιακός» ο Ανάστος Π.

Λιαρόπουλος πίστευε ότι οι Γερµανοί θα
έχαναν τον πόλεµο και το «φώναζε» σε
αυστριακό υπαξιωµατικό που του έλεγε
να βουλώσει το στόµα του γιατί κινδύνευε.
Οι Γερµανοί δεν ήθελαν ούτε να ακούνε
για την ορατή πλέον ήττα τους. Επειδή ο
Ανάστος συνέχιζε απτόητος την «αντιγερ-
µανική προπαγάνδα» ο αυστριακός τον έ-
κανε «µπλε µαρέν» από το ξύλο όπως του
είχε τάξει! Επίσης ο Βασίλειος Φ. Παπα-
ντωνίου συζητούσε ανοιχτά για βέβαιη ήτ-
τα και υποχώρηση των Γερµανών µε τον
καθηγητή πανεπιστηµίου και υποστράτη-
γο φον Rusten, που είχε επιτάξει το δεύ-
τερο όροφο του σπιτιού του. Για το γνωστό
τελικό αποτέλεσµα δεν είχε αµφιβολίες
ούτε και ο εν λόγω αξιωµατικός, όπως και
άλλοι Γερµανοί.
Τον Ιούλιο του 1943 τρεις κολλητοί φί-

λοι οι ∆ηµ. Κ. Τζίφας, ο Χρ. Π. Λιαρό-
πουλος και ο Βασίλειος Θ. Λαµπρόπου-
λος (ηλικίας 13-14 ετών) περίµεναν µε πο-
λεµικές διαθέσεις στη δεντροστοιχία (στη
µέση του τµήµατος από την  Αίγλη µέχρι το
Β.Β.Β) να περάσει ο µισητός Γερµανός τα-
χυδρόµος µε τη µοτοσικλέτα του. Και τη
στιγµή που περνούσε ο τρίτος της παρέας
πέταξε στην πίσω ρόδα της µοτοσικλέτας
µια χοντρή βέργα και πέτυχε διάνα! Η
βέργα χώθηκε ανάµεσα στις ακτίνες και
ο αναβάτης και η µοτοσικλέτα βρέθηκαν
µετά από δύο τρεις τούµπες στα περιβό-
λια. Ο φόβος έβαλε φτερά στα πόδια των
νεαρών. Τους κατάπιε η γη. Κρύφτηκαν
σε άδεια κασόνια στο υπόγειο του ξενο-
δοχείου Ελβετία. Οι έρευνες του Γερµα-
νού µε το πιστόλι στο χέρι απέβησαν ά-
καρπες. Ούτε βρέθηκαν καταδότες. Όπως
ήταν σωστό οι τρεις «µικροί αντιστασια-
κοί» ξεµύτισαν από τα σπίτια τους όταν έ-
φυγε από τη Βυτίνα και ο τελευταίος Γερ-
µανός τον Οκτώβριο του 1943.
Τον Αύγουστο του 1943 είχε πέσει από

αεροπλάνο στο οροπέδιο Μαζαράκη ολι-
γοµελής οµάδα Άγγλων και Ελλήνων κα-
τασκόπων, που κρύφτηκαν στην αγροικία
του υποστατικού του Αντώνη Φίλη, κοντά
στο κεφαλάρι της Βυτίνας. Οι Γερµανοί
πήγαιναν κάθε τόσο στο κεφαλάρι για να
ελέγξουν την καθαρότητα, τη στάθµη του
νερού (ίσως εφοβούντο κάποιο σαµποτάζ)

όπως πήγαν και την ίδια ηµέρα της άφι-
ξης των κατασκόπων. Αυτή τη φορά ένας
Γερµανός θηριώδης αποσπάστηκε από
τους άλλους και κατευθύνθηκε προς το πε-
ριβόλι του υποστατικού. Απώθησε βίαια
το νεαρό Κωνσταντίνο Φίλη, που βρέθηκε
στο δρόµο του έπεσε στα σκόρδα, ξερί-
ζωσε κάµποσα και απήλθε µε τα λάφυρα
και έκδηλη ευχαρίστηση. Οι κατάσκοποι
δεν είχαν προλάβει να κρύψουν ούτε τον
εξοπλισµό τους και περίµεναν το χειρότε-
ρο µε το δάχτυλο στη σκανδάλη. Όµως δεν
έγιναν αντιληπτοί ευτυχώς για τους Φίλη-
δες τους Βυτιναίους και τους ίδιους που
αναχώρησαν το ίδιο βράδυ για το Χελµό

Μια Βυτινιώτικη προπολεµική παρέα το
καλοκαίρι του 1938 στον κήπο της έπαυλης
του Κυριάκου Μπασάκου (φωτογραφικό
αρχείο Γ. Μπασάκου). Οι τρεις τελευταίοι

νεαροί δεξιά Γιάννης ∆ηµέας, Λάκης Σάντας,
Όµηρος Σταθόπουλος

Ας µιλήσουµε όµως και για µελωδίες,
που έγιναν παγκόσµιες επιτυχίες, ξεπέ-
ρασαν τα όρια της εποχής και του τόπου
που γεννήθηκαν, χάρις στην γοητεία τη
λάµψη και διαχρονική ακτινοβολία τους,
που τραγουδήθηκαν σ’ όλη τη γη και στους
ρυθµούς τους χόρεψαν εκατοµµύρια άν-
θρωποι σε όλο τον κόσµο και ειδικά στη
Βυτίνα από τη µεταπολεµική νεολαία στα
πάρτι ή στους δρόµους από τους «καντα-
δόρους» Τριαντ. Παπαναστασίου, Χρ. και
Νικ. Σταυρόπουλο τον καλλίφωνο Σταύ-
ρο Παν. Λιαρόπουλο, τον αδερφό του
Χρήστο και ως τις ηµέρες µας από τους
νοσταλγούς κάποιας ωραίας εποχής (belle
époque). Το καλοκαίρι του 1943 ένα ιτα-
λικό τµήµα είχε κατασκηνώσει στο δασά-
κι της ∆ασοκοµικής Σχολής και η µπάντα
του έπαιζε µεγάλες επιτυχίες όπως την
Αγία Λουκία (Santa Lucia) το άσπρο µου
περιστέρι πέτα (Vola Colomba) Μικρή
Χωριατοπούλα (Reginella Campagnola)
και δεκάδες άλλες.
Η µελωδία Μικρή Χωριατοπούλα του

1939 εκθείαζε τα κάλλη, την αθωότητα
κλπ. µιας ερωτευµένης χωριατοπούλας,
«µεταφέρθηκε» δε µε ελληνικούς στίχους
ως εξής:

Με το χαµόγελο στα χείλη
φέρνει άνοιξη µεσ’ τις καρδίες
και σαν τριαντάφυλλο τ’ Απρίλη
σκορπάει γύρω ευωδίες

Στα µάγουλα της η αυγούλα
τριαντάφυλλου έβαλε οµορφιά
και στην αθώα της καρδούλα
τα όνειρα έχτισαν φωλιά

Σαν πάει µε το γαιδουράκι
τα φρούτα της στην αγορά
στο πέρασµα της µε µεράκι
της λεν οι νέοι τρυφερά

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙ:  Ο Μαινάλιος

• συνέχεια στη σελ. 8 
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας

Γρήγορη

εξυπηρέτηση
Oικογενειακόπεριβάλλον

Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616
κινητό: 697 4802517

ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΑΑ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ
Ένας «πακτωλός» χρηµάτων που ανήκει στη Βυτίνα και παραµένει αδιάθετος σε δόξα της Ελληνικής γραφειοκρατίας.

Τ
οΤριανταφυλλίδειο κληροδότηµα, το µε-
γαλύτερο από όσα εθνικά κληροδοτήµα-
τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονο-

µικών, διαθέτει τεράστιο ποσόν (19.000.000j
και από αυτά τα 6.000.000j ανήκουν στη Βυτί-
να). Αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία να πα-
ρουσιάσουµε όλη τη µορφή του, από την εποχή
της δηµιουργίας του µέχρι σήµερα, διότι πι-
στεύουµε ότι ο κάθε Βυτιναίος δικαιούται να
γνωρίζει όλες τις πτυχές του κληροδοτήµατος,
που δηµιούργησε ο µεγάλος αυτός Βυτιναίος,
αλλά και να διεκδικεί για λογαριασµό του και
του χωριού του. Για να γίνει αντιληπτή όλη η
µορφή της µεγάλης αυτής δωρεάς πρέπει να α-
ναφερθούµε στο ιστορικό της δηµιουργίας του,
την πορεία του και τη σηµερινή κατάστασή του.

Η προτοµή του µεγάλου Βυτιναίου στο χώρο
της Τριανταφυλλιδείου σχολής

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Ο Παναγιώτης Τριανταφυλ-
λίδης γεννήθηκε στη Βυτίνα το 1810. Ο πατέρας
του Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης δερµατέ-
µπορος πέθανε το 1817. Η µητέρα του ήταν κό-
ρη του µεγαλοτραπεζίτη της Τρίπολης  Βυτιναί-
ου Θεοδώρου Ταµπακόπουλου. Είχε τρία αδέλ-
φια και τρεις αδελφές και ήταν ο µοναδικός α-
πό την οικογένεια, που διασώθηκε από τη µεγά-
λη σφαγή της «∆ρακοτρυπιάς» το 1825 των κα-
ταφυγόντων Βυτιναίων από τα στρατεύµατα του
Ιµπραήµ. Οι αδελφές του αιχµαλωτίσθηκαν και
µεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, όπου αναγκάσθη-
καν να παντρευτούν Αιγύπτιους αξιωµατούχους.
Η βιογραφία του Τριανταφυλλίδη είναι πολύ µε-
γάλη, σκοπός όµως του σηµειώµατος είναι το
κληροδότηµά του. Σε άλλο σηµείωµα θα ανα-
φερθούµε στην πολυτάραχη ζωή του.
Ορφανό σε ηλικία 15 χρόνων  τον πήρε ο θεί-

ος του (αδελφός της µητέρας του) Ν. Ταµπα-
κόπουλος  µεγαλοκτηµατίας στη ∆ακία, περιο-
χή της σηµερινής Ρουµανίας. Εκεί ο Τριαντα-
φυλλίδης κοντά στο θείο του και µετά µόνος του
ασχολήθηκε µε την παραγωγή δηµητριακών ως
ενοικιαστής γης. Γρήγορα µε βασικά εφόδια
την ευφυΐα του και την εργατικότητα του έγινε
τοπικός παράγοντας µε πολύ µεγάλη οικονοµι-
κή επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ζωής του α-

νταποκρίνεται πρόθυµα στις εκκλήσεις των πα-
τριωτών του και τους ενισχύει οικονοµικά για
την ανέγερση του κτιρίου της «σχολής της Βυ-
τίνας»(το κτίριο της σηµερινής βιβλιοθήκης) και
του ναού του Αγίου Τρύφωνα. Το 1858 συ-
ντάσσει την πρώτη διαθήκη του µε την οποία α-
φήνει το ποσόν των 32.000 Αυστριακών φλω-
ριών (τεράστιο για την εποχή) στο Ελληνικό δη-
µόσιο για τη δηµιουργία γεωργικών σχολών,
που θα φέρουν το όνοµα του και θα σπουδά-
ζουν δύο έως πέντε νέοι από τη Βυτίνα. Το 1862
µε δεύτερη διαθήκη ανεβάζει το ποσόν, που
κληροδοτεί, σε 42.000 Αυστριακά φλωριά για
τους ίδιους σκοπούς.
ΠΟΡΕΙΑ: Το ποσόν που κληροδότησε ο

Τριανταφυλλίδης λόγω γραφειοκρατικών δια-
δικασιών και εµπλοκών παρέµεινε ανενεργό
µέχρι το 1888. Τότε ο πρωθυπουργός Τρικούπης
και µε την ιδιότητα του ως Υπουργός Οικονο-
µικών αποφασίζει να ενεργοποιήσει το κληρο-
δότηµα και να ιδρύσει τα ονοµαζόµενα Τρια-
νταφυλλίδεια γεωργικά σχολεία στην Αθήνα
(Βοτανικός κήπος και αργότερα Ανωτάτη Γε-
ωπονική σχολή), στην Τίρυνθα και στον Αλµυ-
ρό Βόλου. Η σχολή της Βυτίνας ιδρύθηκε αρ-
γότερα ονοµάσθηκε αρχικά γεωργική και αρ-
γότερα δασική. Στην αρχή λειτούργησαν τα τµή-
µατα λεπτοξυλουργικής, τυροκοµικής, σταθµός
επιβητόρων και δασικό. Από αυτά διατηρήθη-
κε το δασικό τµήµα, το οποίο αργότερα εξελί-
χθη στη ∆ασική σχολή Βυτίνας. Το 1895 µε ε-
νέργειες του τότε ∆ηµάρχου Βυτίνας Γιάννη
Λαµπρινόπουλου, προσωπικού φίλου του πρω-
θυπουργού Θ.∆εληγιάννη, µε χρήµατα του κλη-
ροδοτήµατος ανεγείρονται οι κτιριακές εγκα-
ταστάσεις της σχολής και αποκτώνται οι πρώ-
τες γεωργικές εκτάσεις από τις οποίες δηµι-
ουργείται το Τριανταφυλλίδειο κτήµα εκτάσε-
ως 150 στρεµµάτων, τα οποία δωρίζονται στο
δηµόσιο. Η πορεία του γεωργικού κτήµατος και
της δασικής σχολής δεν είναι του παρόντος ση-
µειώµατος. 
Τα κεφάλαια όµως του κληροδοτήµατος έ-

µεναν αδιάθετα και είχαν επενδυθεί σε µετο-
χές, οι οποίες απέφεραν κέρδη. Για την ορθο-
λογικότερη διαχείριση του κληροδοτήµατος το
Ελληνικό δηµόσιο µε τους νόµους 1079/1938 και
1778/1939 ορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του κλη-
ροδοτήµατος και ιδρύει το 1939 το γεωργικό
σταθµό Βυτίνας για τη διαχείριση του κτήµα-
τος και των φυτωρίων. Οι επιχορηγήσεις για τη
λειτουργία του  Τριανταφυλλιδείου κτήµατος
συνεχίζονταν και το κτήµα λειτουργούσε υπο-
δειγµατικά ως δασικό και γεωργικό φυτώριο
µε παράλληλες δεντροκαλλιέργειες. Το 1985,
επειδή υπήρχαν αδιάθετα ποσά στο κληροδό-
τηµα, ο τότε Υπουργός Οικονοµικών µε δικα-
στική  προσφυγή, την οποία υποστήριξε και η
κοινότητα Βυτίνας, καθ’ υπόδειξη του συλλό-
γου «των εν Αθήναις Βυτιναίων», µε πληρε-
ξούσιο δικηγόρο το Βυτιναίο Παντελή Στρου-

σόπουλο, ο οποίος την εκπροσώπησε χωρίς α-
µοιβή, ανεβάζει το ποσόν της ετήσιας επιχορή-
γησης του κτήµατος Βυτίνας από 200.000 δρχ
σε 5.000.000 δρχ. (απόφαση 2045/1986 του ε-
φετείου Αθηνών). Το ποσόν, πολύ µεγάλο για
την εποχή, (5.000.000 δρχ. το χρόνο) που εδί-
δετο στο Τριανταφυλλίδειο κρατικό κτήµα πα-
ρέµενε αδιάθετο, διότι οι υπεύθυνοι δεν προέ-
βαιναν σε µελέτες απορρόφησης και η Κοινό-
τητα Βυτίνας ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την
τύχη του συσσωρευόµενου ποσού. 
Τα αδιάθετα ποσά, που δεν αξιοποιήθηκαν

µέχρι το 1992 ήταν 35.000.000 δρχ. για το Τρια-
νταφυλλίδειο ίδρυµα Βυτίνας (συντήρηση κτι-
ριακών εγκαταστάσεων) και 54.254.000 δρχ.
για το γεωργικό κτήµα Βυτίνας (λειτουργία α-
γροκτήµατος) δηλ. σύνολο 89.254.000 δρχ όπως
περιγράφονται στο σκεπτικό της 11302/1995 α-
ποφάσεως του εφετείου Αθηνών, µε την οποία
διακόπτεται πάσα επιχορήγηση στο γεωργικό
κτήµα Βυτίνας. Την απόφαση αυτή, η οποία ή-
ταν καταστροφική για το κτήµα Βυτίνας δεν
πληροφορήθηκε η κοινότητα Βυτίνας, η οποία
σε καµία ενέργεια δεν προέβη. Το ποσόν που
χάθηκε ήταν ένα σηµαντικό δείγµα επιβεβαίω-
σης της αδιαφορίας των τότε ιθυνόντων για τον
τόπο. Η απόφαση αυτή του εφετείου, η οποία
εκδόθηκε µετά από προσφυγή του Υπουργού
Οικονοµικών ουδέποτε προσεβλήθη από την
τότε κοινότητα Βυτίνας, η οποία ήταν άµεσα εν-
διαφεροµένη. Από τότε όλα έµειναν στην τύχη
τους µε αδικαιολόγητη διακοπή της λειτουργίας
του γεωργικού κτήµατος, παρόλη την κρατική
του ιδιότητα, τη σταδιακή ερήµωση των γεωρ-
γικών εκτάσεων και την κατάρρευση των κτι-
ριακών.
Το 2000 συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Γε-

ωργίας επιτροπή µε έργο τη µελέτη αξιοποίη-
σης του κληροδοτήµατος Τριανταφυλλίδη, η ο-
ποία συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο
του 2000, όπως φαίνεται στο σχετικό δελτίο τύ-
που του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή αυ-
τή είναι γνωστή ως επιτροπή «Παναγοπούλου»
από το όνοµα του συµµετέχοντος  καθηγητή Πο-
λυτεχνείου Βυτιναίου Κώστα Παναγόπουλου.
Η επιτροπή δραστηριοποιήθηκε στην υποβολή
προτάσεων, παρόλη την αντίδραση του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών. Μία από τις προτάσεις της
επιτροπής, που αφορούσε τα υπό κατάρρευση
κτίρια γίνεται δεκτή και συντάσσεται µελέτη συ-
ντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
κτήµατος από την περιφέρεια Πελοποννήσου,
διότι το Υπουργείο Γεωργίας δήλωνε αδυναµία
σύνταξης. Η µελέτη αυτή ύψους 1.500.000 s  πε-
ριέπεσε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και
µε παρέµβαση του πρωτοπρεσβύτερου πατρός
Κων/νου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ενεργο-
ποίησε προσωπικές του γνωριµίες δηµοπρατή-
θηκε το 2006 και οι εργασίες άρχισαν το 2008
µετά από παρέµβαση του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε

στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την καθυ-
στέρηση. Οι εργασίες συντήρησης των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το χρονοδιά-
γραµµα έπρεπε να έχουν αποπερατωθεί στις 30-
4-09 όµως συνεχίζονται, παρόλες τις συνεχείς
παρεµβάσεις του συλλόγου των απανταχού Βυ-
τιναίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το κτίριο της «σχολής» πριν αρχίσει
η συντήρηση του

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Τριανταφυλλιδείου κρατι-
κού κτήµατος εξακολουθούν να στεγάζονται το
∆ασαρχείο Βυτίνας και ο Γεωργικό σταθµός.
Η γεωργική έκταση του κτήµατος 150 στρεµ-
µάτων εκ των οποίων 37 στρέµµατα το πειρα-
µατικό αλσύλλιο (δασάκι) και 113 στρέµµατα
καλλιεργούµενες εκτάσεις έχει εγκαταλειφθεί
και µετατρέπεται µε την πάροδο του χρόνου σε
αγρία. Τα περιουσιακά στοιχεία του κληροδο-
τήµατος,  τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο
Οικονοµικών και από τα οποία  χρηµατοδοτεί-
ται το Τριανταφυλλίδειο κτήµα Βυτίνας απαρ-
τίζονται από τα εξής.
α) 1.094.014 µετοχές της Εθνικής Τράπεζας

της Ελλάδας και β) 127.753 µετοχές της Τρά-
πεζας της Ελλάδας. Οι µετοχές αυτές το 2008 α-
πέφεραν κέρδος στο κληροδότηµα 1.477.273j
ενώ το συσσωρευθέν ποσόν λόγω αδιαθέτων
του κληροδοτήµατος, όπως φαίνεται στον προ-
ϋπολογισµό του 2009 ανέρχεται στο ποσόν των
19.087. 325j. Από το ποσόν αυτό για τη λει-
τουργία του γεωργικού κτήµατος Βυτίνας
(Τριανταφυλλίδειο) έχουν προϋπολογισθεί
6.000.000j, ποσόν τεράστιο για τα δεδοµένα
του κτήµατος. Σηµειωτέον ότι το Τριανταφυλ-
λίδειο κληροδότηµα είναι µακράν το µεγαλύ-
τερο από τα εθνικά κληροδοτήµατα που δια-
χειρίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών. Από το
κληροδότηµα επίσης  προϋπολογίζονται ετη-
σίως άλλα 6.000.000j για τη χρηµατοδότηση
των υπολοίπων γεωργικών κτηµάτων της Ελλά-
δας και 7.000.000j για υποτροφίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας σε σπουδαστές κτηνιατρικών
και γεωργικών σχολών κατά προτίµηση κατα-



7Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009

γοµένων από την Πελοπόννησο για κανονικές
και µεταπτυχιακές σπουδές.
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων δρα-

στηριοποιείται σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός
στην παρακολούθηση της προόδου της επι-
σκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων και αφετέρου στην εκπόνηση µε-
λέτης για τη συντήρηση, αξιοποίηση και επα-
ναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήµα-
τος. Για την προώθηση του δεύτερου στόχου έ-
χει στραφεί σε δύο κατευθύνσεις. Προς το
Υπουργείο Οικονοµικών για τη χρηµατοδότη-
ση των µελετών και προς το Υπουργείο Γεωρ-
γίας για την επαναλειτουργία του κτήµατος και
τη σύνταξη µελετών συντήρησης και αξιοποί-
ησης του. Το Υπουργείο Γεωργίας σε πρώτη
φάση διόρισε γεωπόνο υπεύθυνο του κτήµα-
τος, ενώ ζήτησε από την περιφέρεια Πελοπον-
νήσου την εκπόνηση δύο µελετών, µία για τη
συντήρηση του κτήµατος και µία ξεχωριστή για
τη συντήρηση του αλσυλλίου όπως φαίνεται στη
σχετική αλληλογραφία µεταξύ των υπηρεσιών.
Παράλληλα  η διεύθυνση κληροδοτηµάτων δέ-
χεται να χρηµατοδοτήσει, εάν εκπονηθούν οι
µελέτες.

Το εγκαταλειµµένο σήµερα  κρατικό
Τριανταφυλλίδειο κτήµα

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι οι ε-
κτάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα κονδύλια υ-
πάρχουν  και η δυσκολία είναι το ξεπέρασµα
των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για το λό-
γο αυτό η σηµερινή κατάσταση του Τριαντα-
φυλλιδείου κτήµατος Βυτίνας είναι χαρακτηρι-
στικό δείγµα της κρατικής γραφειοκρατίας και
αδιαφορίας, η οποία µπορεί να πετύχει απί-
στευτα πράγµατα και αναστολή κάθε προόδου.
Οι προσπάθειες όµως του συλλόγου παρά-

στασης στους Υπηρεσιακούς παράγοντες δεν
θα ευοδωθούν, εάν δεν υποβοηθηθούν από ό-
λους τους Βυτιναίους µε ενεργοποίηση των
γνωριµιών του καθενός, διότι το ξεπέρασµα
του εµποδίου της κρατικής γραφειοκρατίας εί-
ναι τεράστιο.
Η επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου

κτήµατος Βυτίνας είναι βιοφόρος για τον τό-
πο, διότι αφενός θα δηµιουργήσει θέσεις ερ-
γασίας αλλά θα συµβάλλει και για την περαι-
τέρω προβολή της. Είναι δε εύκολη, διότι η βα-

σική προϋπόθεση δηλ. τα χρήµατα υπάρχουν. 
Είναι ηθικό χρέος όλων των Βυτιναίων να

µην αφήσουν να χαθεί το κληροδότηµα Τρια-
νταφυλλίδη, διότι ο µεγάλος αυτός Βυτιναίος
διέθεσε όλη την περιουσία του για την γενέ-
τειρά του. Είναι ασέβεια («ύβρις» κατά τους
αρχαίους Έλληνες) η δική µας αδιαφορία και
να µην πει ο καθένας  µας ότι πρέπει να εν-
διαφέρονται µόνο οι φορείς του τόπου και όχι
οι πολίτες. Τα 6.000.000j, που µένουν αδιά-
θετα και οι εκτάσεις που µετατρέπονται στα-
διακά σε βάλτους ανήκουν σε όλους τους Βυ-
τιναίους. Και αν το κράτος αδιαφορεί, πρέπει
να τα διεκδικήσουµε δυναµικά όλοι µας, διότι
τα κληροδότησε ο µεγάλος συµπατριώτης µας
και δεν µας τα χαρίσανε, προβάλλοντας το αί-
τηµά µας σε όλους, είτε λέγονται πολιτικοί, εί-
τε τοπικοί παράγοντες. Και να µην περιµένου-
µε να ενδιαφερθούν άλλοι για µας, όταν εµείς
δεν ενδιαφερόµαστε. Ένα τέτοιο δείγµα τοπι-
κής αδιαφορίας είναι και η δικαστική απόφα-
ση του 1996, που στέρησε τη Βυτίνα της χρη-
µατοδότησης και κανένας δεν την αντιλήφθη-
κε ή αν την αντιλήφθηκε δεν αντέδρασε.
Μια σπουδαία τελευταία πρωτοβουλία είναι

η συγκρότηση του συλλόγου «Φίλων του Τρια-
νταφυλλιδείου κληροδοτήµατος» µε έδρα τη Βυ-
τίνα και σκοπό την πληρέστερη αξιοποίηση των
πόρων του κληροδοτήµατος για όφελος του τό-
που. Χρέος όλων είναι να συµµετέχουµε και να
βοηθήσουµε το σύλλογο αυτό, ο οποίος µπορεί
να συµβάλλει στην προώθηση των θεµάτων του
κληροδοτήµατος σε συνεργασία µε το ∆ήµο και
το σύλλογο «των απανταχού Βυτιναίων» που α-
σχολείται  µε αυτό. Σηµαντική πρωτοβουλία του
συλλόγου αυτού σε συνεργασία µε το ∆ήµο εί-
ναι η διοργάνωση ηµερίδας στις 15-1-2010 στο
κτίριο της παλαιάς Βουλής όπου θα ακουστούν
πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα για το κληρο-
δότηµα.(ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα)
Βυτιναίε βγες από την αδράνεια, διεκδίκησε

ό,τι σου ανήκει και ανάγκασε τους  ψυχρούς
γραφειοκράτες, που διαχειρίζονται  το κληρο-
δότηµα να δείξουν το ενδιαφέρον τους για τη
Βυτίνα και για αυτά που της κληροδότησε ο µε-
γάλος ευεργέτης Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης.
Η «ΒΥΤΙΝΑ» για να ενηµερώσει τους ανα-

γνώστες της ότι ο µεγάλος Βυτιναίος ευεργέτης
εξακολουθεί να ωφελεί πολλαπλώς ολόκληρη
την Ελλάδα µε το κληροδότηµα του, δηµοσιεύ-
ει τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων
των υποψηφίων υποτρόφων, που διεξήχθησαν
το καλοκαίρι του 2009 (πληροφορίες είχαµε
δώσει µέσω της ιστοσελίδας µας) από το
Υπουργείο Παιδείας. Οι επιτυχόντες είναι φοι-
τητές ή απόφοιτοι γεωπονικών ή κτηνιατρικών
σχολών κατά προτίµηση από την Πελοπόννη-
σο και χρηµατοδοτούνται από το κληροδότη-
µα µέσω του Υπουργείου Παιδείας. (σχετικές
λεπτοµέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Σ Ε Ι Ρ Α
ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Μ.Ο ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

1 ∆ιαλιάτση Γεωργία-Ραφαέλα 14 12 13
2 Τσίχλη  Μαρία 18 19 18,5 1η 
3 Παπαδόπουλος  Κων/νος 16 17 16,5 14ος 
4 Γουλεάκης Θεµιστοκλής 16 20 18 4ος 
5 Ζήκος Χρήστος 16 14 15 18ος 
6 Αγγελόπουλος Γεώργιος 17 18 17,5 8ος 
7 Μπουφέα Αικατερίνη 18 18 18 5η 
8 Αγγελοπούλου Αδαµαντία 16 18 17 11η 
9 Σκιαδά Φωτεινή 17 20 18,5 2η 
10 Σκιαδά Μαργαρίτα 18 10 14
11 Αντωνέλλη Ελένη 18 17 17,5 9η 
12 Κωστάκη Σταµατία 16 15 15,5 15η 
13 Πετρούτσου Μαρία 17 18 17,5 10η 
14 Αρβανίτη Ειρήνη 17 20 18,5 3η 
15 Λάγκα Σουλτάνα-Σιλένα 14 20 17 12η 
16 Φλέσσα Μαρία-Ελένη-Κων/να 15 13 14
17 Λαδάς Θεόδωρος 16 20 18 6ος 
18 Μουρτζίκου Αργυρούλα 13 17 15 19η 
19 Λεκάτης Στυλιανός 16 20 18 7ος 
20 Κουτρολίκου Μαρία 17 10 13,5
21 Αποστολοπούλου Στυλιανή 17 17 17 13η 
22 Σιακαµπένη Άννα 15 13 14
23 Σιακαµπένης Βασίλειος 15 15 15 20ος 
24 Καντάνη Σοφία 15 16 15,5 16η 
25 Κορακοβούνη  Όλγα 14 17 15,5 17η 
26 Σβάρνας Αναστάσιος 14 10 12
27 Χιώτη Σουσάνα 15 13 14

ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π
ριν από χρόνια κυκλοφορούσε το αί-
νιγµα: «Τι διαφέρει ό ήρωας από τον
τίµιο;» Η απάντηση ήταν, ότι: ένας

άνθρωπος γίνεται ήρωας κι επιφανής µέσα
σε µια µέρα, ενώ για να γίνει κάποιος τίµιος,
πρέπει να αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή. 

Αρκετά αργότερα ήρθε µία έξυπνη ατά-
κα του Ιδιόρρυθµου Αµερικανού ζωγράφου
της ποπ-άρτ Aντι Γουόρχολ, πού µείωσε α-
κόµα τα χρονικά όρια του «ηρωισµού». Εί-
πε ότι: «Στο µέλλον όλοι θα είναι διάσηµοι
για 15 λεπτά»! Κι εννοούσε δύο πράγµατα: 

α) Ότι θα χρειάζονται πια µόνο 15 λεπτά
για να γίνεις διάσηµος «ήρωας» και 

β) ότι θα παραµένεις διάσηµος «ήρωας»
µό¬νο για 15 λεπτά. 

∆εν ξέρουµε, αν έχει απόλυτο δίκιο ό
Γουόρχολ. Όµως στις «εποχές των εκπτώ-
σεων» πού ζούµε, τα στάνταρ των πνευµατι-
κών αξιών πήραν κι αυτά «τον κατήφορο».
Με αποτέλεσµα η αρετή της τιµιότητας να
φαντάζει απόµακρη, 'ίσως και ανέφικτη. Και
όσοι προσπαθούν να την προσεγγίσουν, να
προβληµατίζονται σοβαρά η και να απογοη-
τεύονται. Όµως, Όχι! Ξέρουµε όλοι πολύ κα-
λά, είµαστε βέβαιοι, ότι ή κάθε αρετή έχει
µέσα της την αµοιβή της δηλαδή, στις προ-
σπάθειές µου να τη βιώσω και να την απο-
κτήσω, ζω όλες τις χάρες της και τις χαρές
της: το «χειροκρότηµα» (=επιβρά¬βευση) της
ήρεµης και ευτυχισµένης συνείδησής µου και
το «χειροκρότηµα» του Θεού. Και ή παρα-
µικρή ενέργεια και ή παραµικρή πτυχή της
ζωής µου έχει άµετρη αξία µπροστά στο Θεό.
Και σε όλους όσοι βαδίζουν σύµφωνα µε τα
λόγια του Θεού και ρυθµίζουν τη ζωή τους
µε κριτήρια πνευµατικά. 

"Όλα τα πραγµατικά αγαθά έχουν τη θέ-
ση τους και την ευλογηµένη αποστολή τους.
∆εν είναι, όπως νοµίζουν µερικοί, το παχύ
πορτοφόλι ή µία σφικτή γροθιά αυτά πού
προσδίδουν το κύρος και την αξιοπρέπεια
σε κάποιο άτοµο. Αντίθετα, τις περισσότερες
φορές, αυτά είναι συνέπειες και αποδείξεις
µιας ελλιποβαρούς προσωπικότητας και
προέκταση της ψυχικής της ανασφάλειας η
της εσωτερικής της ακαταστασίας "Ας δού-

µε, τι χάρισε ό καλός µας Θεός σ' έναν πραγ-
µατικό ήρωα, πού πρόσεχε ολόκληρη την ε-
πίγεια πορεία του, µέχρι και την παραµικρή
ακόµη λεπτοµέρεια. 

Είχε κατηγορηθεί άδικα στο βασιλιά, ό-
τι είχε διαπράξει στυγερό έγκληµα οι δικα-
στές τον καταδίκασαν: να αποκεφαλιστεί µε
τσεκούρι. Τη στιγµή πού ό δυστυχής έβαζε το
κεφάλι του, για να του το κόψουν, πάνω στον
επικόπανο, παρατήρησε εκεί ένα µικρό έ-
ντοµο, µία πυγολαµπίδα. Επειδή φοβήθηκε,
να µην τη λειώσει µε το µέτωπό του, την πή-
ρε µε προσοχή και την αποµάκρυνε. Ό δή-
µιος είδε αυτή τη χειρονοµία του καταδίκου·
Και γυρνώντας προς τούς δικαστές, πού πα-
ρευρίσκονταν στην εκτέλεση, τούς ανέφερε,
τι συνέβη. Τότε κάποιος από αυτούς είπε:
«Ένας άνθρωπος τόσο συµπονετικός και µε
τόσο λεπτά αισθήµατα ασφαλώς δεν µπορεί
να είναι ό στυγερός εγκληµατίας». "Όλοι τό-
τε συµφώνησαν και απευθύνθηκαν στο βα-
σιλιά, πού, µόλις ειδοποιήθηκε, έτρεξε στον
τόπο της εκτέλεσης. 'Έγινε αναψηλάφηση
της δίκης και ή ανακάλυψη µιας λεπτοµέ-
ρειας στις καταθέσεις απέδειξε την αθωό-
τητα του κατηγορουµένου. Ό βασιλιάς, α-
νακοινώνοντας την αθωωτική απόφαση, τον
συνεχάρηκε και τον αγκάλιασε συγκινηµέ-
νος, δοξάζοντας βαθιά µέσα του τον Θεό,
πού βρήκε τρόπο και γλίτωσε την ψυχή του
από το βαρύ κρίµα του θανάτου ενός αθώου. 

Περισσότερη όµως συγκίνηση προκαλεί ό
θαυµαστός τρόπος, µε τον οποίο ό Θεός «έ-
βγαλε στην άκρη» τις ανθρώπινες δικαιοσύ-
νες. ∆ηλαδή, πώς µία πυγολαµπίδα φώτισε
τόσο, ώστε «µίλησε» στην καρδιά ενός επαγ-
γελµατία δηµίου. Και ή παραµικρή ενάρετη
πράξη µιλάει Με τη µέγιστη δυνατή έvταση
στις καρδιές όλου του κόσµου όσο σκληρές
και αν φαίνονται πώς είναι. Και ασφαλώς,
και στα πολύ ευαίσθητα αυτιά του Θεού-Πα-
τέρα µας, µπροστά στον Οποίο δίνουµε σuνέ-
χεια εξετάσεις. Σε Αυτόν (στον Θεό) όπου η-
ρωισµός και τιµιότητα δεν υπολογίζονται µε
δεκαπεντάλεπτα, αλλά είναι αποθέσεις ολό-
κληρης της ζωής του ανθρώπου· και
ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ µεταξύ τους ΑΠΟΛΥΤΑ.

θεολογικές σκέψεις
Ο Ηρωισµός της Τιµιότητας

γράφει: Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας

της- πολεµιστή µια  σύζυγος σε ένα από τα
πολλά σωζόµενα γράµµατα των Ελληνίδων,
που έφταναν στο µέτωπο.
Σε ένα µικρό σηµείωµα δεν εξαντλείται η

συµβολή της Ελληνίδας στο µεγαλύτερο έπος
της νεώτερης ιστορίας. Είναι όµως αποδε-
δειγµένο ότι ένα µεγάλο µέρος της νίκης αυ-
τής ανήκει σε αυτή, που αναδείχθηκε ισάξια
και πολλές φορές ξεπέρασε τον Έλληνα πο-
λεµιστή. Εµείς οι νεώτεροι αποδίδουµε τη µέ-
γιστη τιµή στην αφανή ηρωίδα και θα της ανή-
κει ο σεβασµός µας «εσαεί». Ο Νικηφόρος
Βρεττάκος τιµώντας την της αφιέρωσε ένα α-
πό τα σηµαντικότερα ποιήµατά του.
«Κι οι µάνες τα κοφτά γκρεµνά
σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν.
Με την ευκή στον ώµο τους
κατά το γιό πηγαίναν
και τις αεροτραµπάλιζε
ο άνεµος φορτωµένες
κι έλυνε τα τσεµπέρια τους
κι έπαιρνε τα µαλλιά τους
κι έδερνε τα φουστάνια τους
και τις σπαθοκοπούσε,
µ' αυτές αντροπατάγανε,
ψηλά, πέτρα την πέτρα
κι ανηφορίζαν στη γραµµή,
όσο που µες στα σύννεφα
χάνονταν ορθοµέτωπες
η µιά πίσω απ' την άλλη» Η «Β»

• συνέχεια απο τη σελ. 3



ΣΣ την περιοχή της Βυτίνας υπάρχουν
τρία σανατόρια

1. Το Σανατόριο ΜΑΝΑ στην Κορφο-
ξυλιά Μαγουλιάνων, το οποίο οικοδοµή-
θη το 1925-28 µε έξοδα των αδελφών Σπε-
τσεροπούλων, καταγόµενων από την Τρί-
πολη, και από την αδελφή του ήρωα του
Μακεδονικού Αγώνα 1900 - 1904 Παύλου
Μελά, Παπαδοπούλου, η οποία µε ερά-
νους της εις Η. Π.Α., έφτιαξε αυτό το Σα-
νατόριο, εις υψόµετρο 1.200 µέτρων, για
την νοσηλεία των φυµατικών αρρώστων
της Μικρασιατικής εκστρατείας 1920-1922.
Η Παπαδοπούλου ονοµάσθηκε ΜΑΝΑ
του Στρατιώτη διότι αγωνίζετο και εφρό-
ντιζε για το καλό των φαντάρων. 
2. Μεταξύ Βυτίνας-Αλωνίσταινας ο γνω-

στός επιχειρηµατίας και Φυµατιολόγος, από
Πύλο Μεσσηνίας ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, έφτιαξε
ένα Σανατόριο για του φυµατικούς το οποίο
δυστυχώς δεν ετελείωσε, το άφησε ηµιτελές
(γιαπί), οι τοίχοι του σώζονται ακόµη σήµε-
ρα. Ο Μπόµπολας έφτιαξε και άλλα τρία Σα-
νατόρια α) στο ∆ιόνυσο Αττικής, β) στη Πε-
ντέλη Αττικής και γ) στη Βυτίνα. 
3. Το Σανατόριο Buτίνας Ο ΑΓΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ, οικοδοµήθη το 1927-1928 σε υ-
ψόµετρο 1.150 µέτρα από το Μπόµπολα.
Η οπίσθια πλευρά του Σανατορίου βλέπει
ΒΑ του όρους Μαινάλου, η δε εµπρόσθια
πλευρά είναι µεσηµβρινή (Ν∆) και όλη την
ηµέρα λούζεται από τον ήλιο, απέχει δε α-
πό την Βυτίνα 2.800 µέτρα. Στις αρχές λει-
τούργησε µε ολίγους ασθενείς φυµατικούς
και µε ολιγάριθµο νοσηλευτικό προσωπι-
κό. Επειδή δεν απέδωσε οικονοµικά, ο
Μπόµπολας ευρέθη στην ανάγκη να το

πουλήσει. 
Τα 1934 ευρέθη αγοραστής το υπό την

προεδρία του Μητροπολίτη Μελετίου Σα-
κελλαροπούλου, Α∆ΕΛΦΑΤΟ ΜΕΣ-
ΣΗΝΙΑΣ, στο οποίο συµµετείχαν οι αδελ-
φοί Κωστόπουλοι, ο Φεραδούρος, ο ιατρός
Π. Καίσαρης, ο Κυριακούλης Μπασάκος,
ο φαρµακοποιός Κουτραφούρης και άλ-
λοι, αντί του ποσού 7.000.000 δρχ. µε την ε-
πωνυµία ΙΘΩΜΗ. Συνεργείο υπό την ε-
ποπτεία του εργολάβου Βολτέα σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, κατασκεύασε αυτοκι-
νητόδροµο Βυτίνα-Σανατόριο και έκανε
γενική ανακατασκευή ολοκλήρου του Σα-
νατορίου. 
Από αρχάς 1935 µέχρι τον Απρίλιο 1939

ετοποθετήθη Ιατρικός διευθυντής ο από
Κερκύρας Φυµατιολόγος ιατρός και πρώ-
ην υπίατρος του στρατού Χρήστος
Ζούµπος. Είχε διατελέσει και ιατρός σε
Σανατόριο του Νταβός της Ελβετίας. Από
Απρίλιο 1939 µέχρι Οκτώβριο 1940 διευ-
θυντής διετέλεσε ο από Τρίπολη Φυµατιο-
λόγος Γιόκαρης. 

Το σανατόριο ΙΘΩΜΗ την περίοδο
λειτουργίας του (από το φωτογραφικό

αρχείο Γ. Μπασάκου)

Από τον Οκτώβριο 1940 µέχρι Μάιο
1941 ο από Πειραιά Φυµατιολόγος ιατρός
Γεωργακόπουλος. Από lούνιο 1941 µέχρι
Απρίλιο 1942 διευθυντής ο από Τρίπολη
Φυµατιολόγος ιατρός Καλογιάννης. Το Σα-
νατόριο λειτούργησε κανονικά µέχρι το
Μάιο 1941, έκτοτε λόγω της γερµανικής
κατοχής, επειδή δεν υπήρχαν τρόφιµα δια
τους τροφίµους φυµατικούς, όλοι οι τρό-
φιµοι αναγκάστηκαν και το εγκατέλειψαν,
παρέµειναν µόνο ελάχιστοι από το προ-
σωπικό. Προς στιγµή µου έρχονται στο
µυαλό τα ονόµατα µερικών από το προ-
σωπικό. 
Ιατρός ακτινολόγος Πολύβιος Τσιµπίδης

από Καλαµάτα. Τροφοδότης ο έµπορος
Γεώργιος Θεόκας από Καλαµάτα. Λογι-
στής αποθηκάριος Κακίσης από Καλαµά-
τα. Ηλεκτρολόγος Νιοκαστρίτης Αντ. από
Καλαµάτα. Αδελφή προϊσταµένη Σταυ-
ρούλα Τσουλέα από Κάµπο Μάνης, (εξα-
δέλφη Κυριακούλη Μπασάκου).  Αδελφή
νοσοκόµα Σταυρούλα Κακίση, πρώην α-
σθενής. Και άλλοι. 
Εις το Σανατόριο περιεθάλποντο 90 α-

σθενείς, άνδρες και γυναίκες τόσο εύπο-
ροι όσο και άποροι. Είχε δωµάτια Α'- Β'-
Γ θέσης και πάντα µόνο για Μεσσήνιους.
Εις το ισόγειο ενοσηλεύοντο οι της Β' θέ-
σης, εις τον πρώτο όροφο οι της Α' θέσης,
εις το άκρον δεξιόν το οποίο ήτο ισόγειο,
οι άποροι. Το γυναικείο τµήµα ήταν στον
τρίτο όροφο. Το Σανατόριο είχε τέλειο α-
κτινολογικό µηχάνηµα, υδρέυετο µε α-
ντλιοστάσιο σε απόσταση 800 µέτρων (θέ-
σις Κουτρουµπή). Η ηλεκτροδότησις επί
24ώρου βάσεως µε δύο (2) γεννήτριες µε-

γάλης ισχύος. Πίσω από το Σανατόριο υ-
πήρχε κτισµένο στεγνωτήριο ρούχων. Τα
µαγειρεία και διαµονητήρια βοηθητικού
προσωπικού ήσαν στο υπόγειο. 
Από το καλοκαίρι 1942 λόγω παντελούς

εγκαταλείψεως, άρχισε η φθορά. Επανα-
χρησιµοποιήθηκε από το Στρατηγείο του
Γερµανικού Στρατού (στρατηγός της Αε-
ροπορίας FELMY) Νοτίου Ελλάδος, δια
της οικονοµικές και επισιτιστικές υπηρε-
σίες του από το Μάιο έως 3 Οκτωβρίου
1943. ∆ύο φορές την εβδοµάδα λειτουρ-
γούσε για το στρατό θερινό θέατρο. Έκτο-
τε η εγκατάλειψή του επέφερε την πλήρη
καταστροφή του. 
Πολλές φορές υπήρξαν ενδιαφερόµενοι

για την επαναλειτουργία του α) ως ψυχια-
τρείο, β) ως ταπητουργείο, γ) ως νοσοκο-
µείο από τον Φυµατιολόγο Γεωργακόπου-
λο και τον έµπορο Γ. Θεόκα, δ) ως ξενο-
δοχείο. 
∆υστυχώς το υπό την προεδρία του εκά-

στοτε Μητροπολίτη Μεσσηνίας «Αδελφά-
το Μεσσηνίας» δεν συµφωνούσε στις πα-
ραπάνω προτάσεις και έτσι παραµένει µέ-
χρι και σήµερα ερειπωµένο και αναξιο-
ποίητο. 

Σηµείωση ΒΥΤΙΝΑΣ:
Το σηµείωµα του φίλου Βυτιναίου κ.

Μπασάκου είναι επίκαιρο, διότι την πε-
ρίοδο αυτή ο σύλλογος των «απανταχού
Βυτιναίων» αποδύεται σε µία υπερπρο-
σπάθεια να κινητοποιήσει τους αρµόδιους
και ιδιαίτερα το νοσοκοµείο Καλαµάτας,
που είναι ο ιδιοκτήτης, για την αξιοποίησή
του σανατορίου.

KKαλοκαίρι του 1931 και ο σύνδεσµος Φιλοπροόδων
Βυτίνας πραγµατοποιεί τις δικές του πολιτιστικές

εκδηλώσεις στην ελατόφυτη κωµόπολη. Χωµάτινοι οι
δρόµοι, η πλατεία αδιαµόρφωτη, χαµηλά σπίτια, φιλό-
ξενα καφενεδάκια, µερικοί φουστανελοφόροι, κατά-
λοιπα παλαιοτέρων εποχών, που και που πένητες, ρα-
κένδυτοι αλλά φιλόµουσοι και φιλότεχνοι οι κάτοικοι.
Προσκαλούν, µέσω του νέου ακόµα συλλόγου τους, τον

παγκοσµίου φήµης κιθαρωδό Λ. Μακρίδη να δώσει στη
Βυτίνα ρεσιτάλ µε έργα γνωστών καλλιτεχνών. Το γε-
γονός καταγράφεται εύγλωττα από αρθρογράφο της ε-
ποχής στον τότε ηµερήσιο τύπο.
Βυτίνα 13/09/1931
«Εδώ και λίγες µέρες εις την κωµόπολη µας φιλοξε-

νήσαµε τον πανευρωπαϊκής φήµης καλλιτέχνη κιθαρω-
δών κ. Λ. Μακρίδην όστις το βράδυ της Κυριακής 23

παρελθόντος µηνός µας χάρισε µια από
τις αλησµόνητες βραδιές της ζωής µας.
Κατόπιν πολλών παρακλήσεων εκ µέ-
ρους µερικών γνωστών του, οι οποίοι τον
ανακάλυψαν αµέσως από την άφιξη του,
δέχτηκε να δώσει ένα ρεσιτάλ υπέρ του
Συλλόγου Φιλοπρόοδων. Το πρόγραµµα
περιελάµβανε Σούµπερτ, Βάγκνερ, και
την Etude concert µουσική σύνθεση του
ίδιου του κ. Μακρίδη, η δε εκτέλεση του
υπήρξε ανωτέρα πάσης προσδοκίας, τό-
σον βέβαια δι ηµάς τους µη δυνάµεως να
κρίνωµεν την άφθαστον µουσικήν µαε-
στρίαν του συµπαθούς καλλιτέχνη αλλά
και δια τους πλέον ενήµερους της τελευ-
ταίας µουσικής κινήσεως – και τοιούτους
η δροσοστόλιστος κωµόπολίς µας φέτος
φιλοξενεί πολλούς- εις τρόπο ώστε να α-
πωθεωθεί κυριολεκτικώς ο συµπαθής
καλλιτέχνης. Επι δίωρον αι ψυχαί µας,
ελευθερωθείσαι των σιδηρών της ύλης
δεσµών αφέθησαν ελεύθεραινα µεταρ-
σιωθούν δια των εξασίων αποδόσεων
των συνθέσεων του Σούµπερτ, σε κό-
σµους αιθέρων παραδεισίους που και ο
πόνος εκεί θεωρείται ως µία από τις πιο
µεγάλες ευτυχίες».
Κρίµα που η τεχνολογία της εποχής δε

διέσωσε, φωτογραφικά έστω, τέτοια γε-
γονότα. ∆εν πειράζει όµως η καλπάζου-
σα φαντασία µας να τα προσεγγίζει νο-
σταλγικά και µε προσεγγίζουσα διαθεση.

Μεθύδριο 10 – 8 -09
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Βυτινιώτικες αναµνήσεις 
ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γεώργιος Κ. Μπασάκος

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ... ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ...
ΓΡΑΦΕΙ ο δάσκαλος  Ν. Φίλης

Μικρή Χωριατοπούλα
γλυκειά µελαχροινούλα
δυο µάτια βελουδένια
δυο χειλάκια κερασένια
να τι έχεις για προικιά

Του κάµπου εσύ τραγούδι
ωραίο αγνό λουλούδι
που όποιον αγαπήσεις
τη χαρά θα του χαρίσεις
κοπελίτσα µου γλυκεία

Με τη µουσική της Μικρής Χωριατο-
πούλας ο Γ. Οικονοµίδης έγραψε το 1940
την παρακάτω παρωδία (γνωστή και σε νε-
ότερους) που τραγούδησε η Σοφία Βέµπο
και από British Broadcasting Corporation
(B.B.C)
Με το χαµόγελο στα χείλη
παν’ οι φαντάροι µας µπροστά…
και γιναν οι Ιταλοί ρεζίλι
γιατί η καρδία τους δεν βαστά

Κορόιδο Μουσσολίνι,
κανείς σας δε θα µείνει
εσύ και η Ιταλία
η πατρίδα σου η γελοία
τρέµετε όλοι το χακί

∆εν έχεις διόλου µπέσα
κι όταν θα µπούµε µέσα
ακόµα και στη Ρώµη
γαλανόλευκη θα υψώσουµε
σηµαία ελληνική

Επίσης από τους ραδιοφωνικούς σταθ-
µούς όλου του κόσµου τα γραµµόφωνα, α-
κορντεόν ακουγόταν και µιλούσε στην
καρδιά και την ψυχή εκατοµµυρίων Γερ-
µανών, Άγγλων, Αµερικανών στρατιωτών
στα χαρακώµατα (που νοσταλγούσαν την
αγαπηµένη τους) η περίφηµη γερµανική
µελωδία Lilli Marlen (Λίλη Μάρλεν) του
1938.
Κοντά στον στρατώνα
µπρος στο µεγάλο πύργο
υπήρχε ένα µεγάλο φανάρι
και υπάρχει ακόµα εκεί
εκεί θα ξαναβρεθούµε
στο φανάρι θα σταθούµε
µοναδική Λίλη Μάρλεν

Μεσ’ τα χαρακώµατα
µεσ’ από τη γη
υψώνονται σαν όνειρο
τ’ αγαπηµένα χείλη

Όταν οι πόλεις έλθουν σαν ζάλη
εµείς θα στεκόµαστε
κοντά στο φανάρι
µε σε Λίλη Μάρλεν

Η εν λόγω µελωδία ακουγόταν καθηµε-
ρινά και χορεύονταν στο θερινό θέατρο
που είχαν φτιάξει οι Γερµανοί πίσω από
το σανατόριο και στην περίβολο και στις
αίθουσες του ξενοδοχείου Β.Β.Β. Όµως υ-
πήρχαν τόσες πολλές σφαίρες που σκότω-
σαν τα όνειρα και τις ελπίδες εκατοµµυ-
ρίων ερωτευµένων στρατιωτών να ξανα-
βρεθούν µε τη δική τους Λίλη κάτω από το
δικό τους φανάρι…

ΜΜΝΝΗΗΜΜΕΕΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ
• συνέχεια απο τη σελ. 5
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λογοτεχνική σελίδα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
Γιορτάζοντας την πτώση του τείχους

ΓΡΑΦΕΙ: ο Κάρολος Μωραΐτης δηµοσιογράφος – συγγραφέας

Το βράδυ της 9ης Νοεµβρίου 1989 το µέλος
του πολιτικού γραφείου του κόµµατος της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας Γκόντερ

Σαµπόφσκυ παραχωρεί συνέντευξη τύπου σε δε-
κάδες δηµοσιογράφους διεθνών ραδιοτηλεοπτι-
κών µέσων, ειδησεογραφικών πρακτορείων και ε-
φηµερίδων στο διεθνές κέντρο τύπου του ανατο-
λικού Βερολίνου, ύστερα από εντολή ανωτάτων
αξιωµατούχων της κυβέρνησης. Η συνέντευξη α-
φορούσε ένα νοµοσχέδιο υπό επεξεργασία, µια
ταξιδιωτική ρύθµιση για την οποία µάλιστα τα συ-
ναρµόδια υπουργεία είχαν τις αντιρρήσεις τους.
Η ρύθµιση έλεγε, µεταξύ των άλλων για σύντοµα
ιδιωτικά ταξίδια προς το εξωτερικό, όπου οι άδει-
ες των ενδιαφεροµένων θα δίδονται µε συνοπτι-
κές διαδικασίες, για άµεση έκδοση βίζας χωρίς
να απαιτούνται οι µέχρι τότε ισχύουσες προϋπο-
θέσεις για µόνιµο επαναπατρισµό και ότι η έξο-
δος από τη χώρα µπορεί να πραγµατοποιείται α-
πό οποαδήποτε µεθοριακό σηµείο διέλευσης της
χώρας. Η ρύθµιση ετίθετο σε εφαρµογή αµέσως.
Αυτό ήταν. Είχε σηµάνει, µε τη δήλωση αυτή η

αρχή του τέλους του Τείχους του Βερολίνου ή Τεί-
χος του αίσχους όπως το ονόµαζαν πολλοί, αλλά
και η αρχή του τέλους για τις δύο Γερµανίες. Η
πολιτική επανένωση των δύο Γερµανιών επετεύ-
χθη στις 3 Οκτωβρίου του 1990. Είχε προηγηθεί η
οικονοµική ένωση τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Σε λί-
γες ώρες ο κόσµος πληροφορείτο έκπληκτος το
µεγάλο αυτό γεγονός. Οι πύλες του τείχους άνοι-
γαν. Χιλιάδες Ανατολικογερµανοί συγκεντρώθη-
καν εκείνη τη νύκτα πεζοί ή µε αυτοκίνητα, µπρο-
στά από τα µεθοριακά φυλάκια ζητώντας από τους
έκπληκτους υπαλλήλους των υπηρεσιών έκδοσης
διαβατηρίων να σηκώσουν τις µπάρες. Οι τελευ-
ταίοι στην αρχή αρνήθηκαν να το πράξουν. Φο-
βούµενοι όµως µήπως το πλήθος, που συνεχώς
αυξανόταν, τους λυντσάρει ανοίγουν µία- µία τις
πύλες. Κατά εκατοντάδες ξεχύνονται στους δρό-
µους του ∆υτικού Βερολίνου από το οποίο είχαν α-
ποκοπεί από τον Αύγουστο του 1961, όταν η ηγε-
σία του Ενιαίου Σοσιαλιστικού κόµµατος αποφά-
σισε την ανέγερση του τείχους µε τις ευλογίες της
τότε Σοβιετικής Ένωσης, σε µια προσπάθεια να
σταµατήσει την αυτοµόληση προς τη ∆ύση εκα-
τοντάδων Ανατολικογερµανών, Πολωνών, Τσέχων
και Ούγγρων αντιφρονούντων. Εκείνο το βράδυ οι
κάτοικοι του ∆υτικού Βερολίνου δέχτηκαν τους πο-
λίτες της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας µε
ενθουσιασµό. Οι περισσότερες µπυραρίες  στην
περιοχή του τείχους προσέφεραν δωρεάν µπύρα,
τα αυτοκίνητα άρχισαν να κορνάρουν και άγνω-
στοι µεταξύ τους άνθρωποι σφιχταγκαλιάζονταν.
Μέσα στην ευφορία της βραδιάς σκαρφάλωναν
στο τείχος και ∆υτικοβερολινέζοι, ενώ άλλοι περ-
νούσαν από την απροσπέλαστη ως τότε πύλη του
Βραδεµβούργου. Μόλις έγινε γνωστό το γεγονός
η δυτικογερµανική βουλή στη Βόννη διέκοψε τη
συνεδρίαση,, που αφορούσε στη συζήτηση του
προϋπολογισµού. Μερικοί βουλευτές τραγούδη-
σαν αυθόρµητα τον Εθνικό Ύµνο. Σήµερα λίγα
κοµµάτια του τείχους  έχουν αποµείνει, αφού το

µεγαλύτερο µέρος έχει κατεδαφισθεί. Τρία τµή-
µατα µένουν ακόµη όρθια. Ένα µήκος 80 µέτρων,
τµήµα του «πρώτου τείχους» στο σηµείο που βρί-
σκονταν τα αρχηγεία της Γκεστάπο (κοντα στην
πλατεία Ποτσντάµερ), ένα µακρύτερο τµήµα κα-
τά µήκος του ποταµού Σπρέε, και ένα τρίτο στην
Bevnauer Strasse, το οποίο µετατράπηκε σε µνη-
µείο του 1999. Ακόµη, κάποια άλλα µικρότερα βρί-
σκονται διασκορπισµένα στην πρωτεύουσα. Όλα
τα τµήµατα του τείχους έχουν υποστεί αλλοιώσεις
από τους τουρίστες, οι οποίοι αφαιρούσαν, και ε-
ξακολουθούν να αφαιρούν, υλικό από το τείχος
για να κρατήσουν ως ενθύµιο ή να το πουλήσουν.
Το 1990 118 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσµο κλή-
θηκαν να διακοσµήσουν τα τµήµατα εκείνα που εί-
χαν µείνει ανέπαφα. Σε πολλά τουριστικά σηµεία
της πόλης ο ∆ήµος έχει τοποθετήσει πέτρινες πλά-
κες κατά µήκος της διαδροµής του τείχους και µε-
ταλλικές επιγραφές που αναγράφουν «Berliner
mauer 1961-1989». 
∆εκαπέντε χρόνια µετά την πτώση του τείχους

το 2004, ένα ιδιωτικό µουσείο ανακατασκεύασε έ-
να µέρος µήκους 200 µέτρων κοντά στο σηµείο ε-
λέγχου «τσάρλι» όχι όµως πάνω στα ίχνη του αρ-
χικού. Για να τιµήσουν όσους πέθαναν – ο ακριβής
αριθµός των νεκρών δεν έγινε ποτέ γνωστός- ύ-
ψωσαν 1000 λευκούς σταυρούς. Το µνηµείο δια-
τηρήθηκε µέχρι τον Ιούλιο του 2005.
Βαρύ το τίµηµα της ελευθερίας. Τουλάχιστον

136 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στο τείχος του
Βερολίνου έως την πτώση του το 1989, σύµφωνα
µε έκθεση ειδικών που δηµοσιεύθηκε µε αφορµή
την 48η επέτειο της κατασκευής του (1961).Ενε-
νήντα οκτώ Ανατολικογερµανοί έχασαν τη ζωή
τους ή σκοτώθηκαν από πυρά κατά την προσπά-
θειά τους να περάσουν το τείχος,  τονίζεται στη
µελέτη του Ιδρύµατος Ιστορικών Μελετών του Πό-
τσδαµ και του Ιδρύµατος για το τείχος. Άλλες µε-
λέτες αποδίδουν άλλους αριθµούς ενώ σύµφωνα
µε µελέτες 5000 άτοµα στα 28 χρόνια του τείχους
διέφυγαν στη ∆ύση.
Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την ιστορική

εκείνη νύκτα. Οι Βερολινέζοι θέλοντας να στρέ-
ψουν και πάλι τα βλέµµατα του κόσµου σ’ αυτούς
έχουν προγραµµατίσει σειρά εορταστικών εκδη-
λώσεων από µικρές εκθέσεις εικαστικών τεχνών
στις γειτονιές της πόλης µέχρι εντυπωσιακά θεά-
µατα µε τεράστιες «µαριονέτες» και γιγαντιαία
«ντόµινο», που στη συνέχεια θα κατεδαφισθούν
σε ένδειξη συµβολισµού για το τέλος του ψυχρού
πολέµου. Περίπου 20 ντόµινο θα  σταλούν συµ-
βολικά σε χώρες, που είχαν διαχωριστικά τείχη ό-
πως το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Κύπρος, η Υεµέ-
νη, η Νότιος Κορέα, η Κίνα ακόµα και η Ινδία. Μια
ακόµα εκδήλωση αφορά το «µουσικό τείχος», που
θα σηκώσουν τον ερχόµενο µήνα στη γερµανική
πρωτεύουσα περισσότεροι από 200 µουσικοί για
να τιµήσουν την πτώση του τείχους. στις εκδη-
λώσεις αυτές έχουν κληθεί να παραστούν οι πρώ-
ην ηγέτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ
Γκορµπατσώφ, των Ηνωµένων Πολιτειών Τζώρτζ
Μπους και ο πρώην καγκελάριος Χέλµουτ Κόλ.

«ΚΙΝΗΣΕ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Χρυσόστοµος Κριµπάς, Γορτύνιος ποιητής

Κίνησ’ ο ψευδοκαίσαρας και φαύλος Μουσολίνι
Με στρατιές τη χώρα µας, ν’ αρπάξει, να µολύνει.
Μα όταν αποφάσιζε, για να την βάλλει στόχο
Λογάριαζε ο άµοιρος, χωρίς τον ξενοδόχο.
Σε περιπτώσεις προσβολής, ο Ξένιος ο ∆ίας
Γίνεται σφόδρα άξενος και πλήρης θηριωδίας.
Η ηγεσία κι ο λαός, είπαν το µέγα «ΟΧΙ»
που έγινε για τον εχθρό, θανατερή απόχη.
Επαίσχυντα νικήθηκε κάθε θρασύς φρατέλος
µες στην απόχη πιάστηκε και είχε άθλιο τέλος.
Οι Έλληνες οµόθυµα, όλοι, µικροί µεγάλοι
σφιχτοδεµένοι έδωσαν, της άµυνας την πάλη.
Σαν µια γροθιά ενώθηκαν Οχτώβρη του Σαράντα
φασίστες κατατρόπωσαν, τους έβαλαν στη µπάντα.
Μ’ άφταστη γενναιότητα, της σύγκρουσης το βάρος
το κράτησε στους ώµους του, ο Έλληνας φαντάρος.
Σαν Ηρακλής ορθώθηκε, κατά του αντιπάλου
του σύντριψε την κεφαλή, µετά σκληρού ροπάλου.
Κάνοντας το καθήκον του, όπως το ‘κανε πάντα
τεχνούργησε τα’ ασύγκριτο, το Έπος του σαράντα.
Σε τόπους κακοτράχαλους, µε θύελλες και χιόνια
έπαιξε τους επιδροµείς, σαν του σκακιού τα πιόνια.
Τους εισβολείς τους ιταµούς, τους έκοψε τη φόρα
µε αντεπίθεση σφοδρή, σκληρή, µα νικηφόρα.
Ταπείνωσε συντριπτικά, τα εχθρικά τα στίφη
µε εξορµήσεις φονικές και µε γυµνά τα ξίφη.
Με ιαχή τροµακτική, φωνάζοντας «αέρααα»
του φασισµού ξεπάστρεψε, τη βδελυρή τη λέρα.

Οι Έλληνες εγράψαµε, τρισένδοξη ιστορία,
που του πολέµου άλλαξε, τη δυσµενή πορεία.
Αν δεν πρωτοστατούσαµε, εχθρός να καταρρεύσει
ο φασισµός κι ο ναζισµός, θα είχαν θριαµβεύσει.
Το ηθικό τονώσαµε, των έντροµων συµµάχων
δυστυχισµένων πληθυσµών, εµπόλεµων κι αµάχων.
Οι νίκες µας τους έδωσαν, καιρό να ετοιµαστούνε
µε φοβερόν αντίπαλο, να αναµετρηθούνε.
Κι όµως, µετά την έκβαση, πολέµου την αισία
η στάση των «συµµάχων» µας, υπήρξε απαισία.
Ύπουλα ενεργούσανε, κρυφά και υπογείως
να γίνει των σωτήρων τους, αβίωτος ο βίος.
Πάσχουν από βαρύτατη και πλήρη αµνησία
αφού στους ευεργέτες τους, δείχνουν αναλγησία.
Σκανδαλωδώς στηρίζουνε άκαπνους Τουρκαλάδες
για να µας βάζουν µόνιµα, σ’ οδυνηρούς µπελάδες.
Ας µην εµπιστευόµαστε, τους δολερούς τους ξένους
αγνώµονες και υβριστές, του ένδοξού µας γένους.
Εκείνοι το συµφέρον τους, πρωταρχικά κοιτάζουν
κι επάνω µας τα πάθη τους και το κακό στοιβάζουν.
Ας ενωθούµ’ αδέλφια µου και ας συσπειρωθούµε
στις απαιτήσεις των καιρών, να ανταποκριθούµε.
Ας κόψουµε τις έριδες και τις ζυλοτυπίες
εγωισµούς, µικρότητες και τις φιλοπρωτίες.
Πρέπει να συγκεντρώσουµε, όλοι το ενδιαφέρον
στα εθνικά προβλήµατα και στο κοινό συµφέρον.
Θα µας διασώσει η πίστη µας, στην ένδοξη Ελλάδα
απ’ της παγκοσµιοποίησης, τον φοβερόν Καιάδα.

Μες στον γαλάζιο
ορίζοντα, 
Μόνο µια χώρα
εξέχει.
Περίφηµη και
ξακουστή,
Η Ελλάδα µας
υπάρχει.

Στις λίµνες, τα ποτάµια της,
Στα ιερά νερά της.
Τα πλάσµατά της όµορφα,
Ως την κορφή ωραία. 

Ο ήλιος της,
η χλόη της,
Λάµπουν και
χρυσίζουν

Πως λάµπει όλη η
πλάση της,
Φωτίζει, ζαφειρίζει
Το Αιγαίο µας το
όµορφο, 
Μεγάλο, δοξασµένο.
Της Μαρίας η σωρός 

Πλέει και δοξάζει.

Ιόνιο, Μεσόγειος,
Μυρτώο, Κρητικό...
Τα πλούτη και οι
οµορφιές της.
Τα ψάρια, τα κοράλλια
και οι σκοτεινιές
Μας κάνουν να ξεχνάµε
τις λύπες τις πολλές.

(Νοέµβριος 2008)

1. Αναγνωστοπούλου Ηλιάνα (κόρη της Β. Χρυ-
σανθοπούλου) στη Νοσιλευτική ΤΕΙ Λαµίας
2. Αποστολάκη Ηλιάνα (κόρη της Ευτυχίας Χρυ-
σανθοπούλου) στο τµήµα Φ.Π.Ψ. του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών.
3. Βρεττάκος Πέτρος (γιος της Κυριακής Πα-
παϊωάννου) στο τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας
του Πανεπιστηµίου Θράκης.
4. Γόντικα Αθ. Μαρία στη Νοµική του Παν/µίου
Αθηνών.
5. Γόντικα Αθ. Βούλα στο τµήµα Περιφερεια-
κής και Οικονοµικής ανάπτυξης του Παν/µίου
Στερεάς Ελλάδος (Λειβαδιά).
6. Γόντικα Κων. Μαρία στο Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο.
7. Γκιντώνη Βασ. Νικολέττα (κόρη της Μαρίας
Αναγνωστοπούλου) στο τµήµα Χηµείας του
Παν/µίου Αθηνών.
8.∆αβλάντη Χαρούλα (κόρη της Αγλαίας Ρίζου)
στο τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Παν/µίου.
9. ∆ηµάκου Νικ Παρασκευή στο τµήµα Μαθη-
µατικών του Παν/µίου Πατρών.
10 Κωνσταντοπούλου Αθ. Ασπασία  τµήµα Πλη-
ροφορικών συστηµάτων των ΤΕΙ Πάτρας.
11. Μαρκόπουλος Νικόλαος (γιος της Μαρίνας

Σαράντη) τµήµα φυσιοθεραπείας τει Αθήνας.
12. Μπαµπίλης Γ. Παναγιώτης τµήµα Χηµείας
Παν/µίου Πάτρας.
13 Παπαδηµητρίου  Κ. Αντώνης στο τµήµα ∆α-
σικής διαχείρισης και φυσικών πόρων Παν/µίου
Θράκης.
14.Σακκελαρίου Παναγιώτης τµήµα Βιολογίας
Παν/µόυ Αθήνας.
15.Σταθοπούλου Μαριγιάννα Οικονοµικό τµήµα
ΑΣΟΕΕ
16. Κάζαγλης ∆ιονύσιος (εγγονός του  Τρύ-
φωνος Ξηρού) στη Νοµική σχολή του Παν/µίου
Θράκης.

Ο σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φί-
λων της Βυτίνας» συγχαίρει θερµά τους νεοει-
σελθόντες συµπατριώτες µας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
και τους εύχεται ευδόκιµο  Πανεπιστηµιακή
σταδιοδροµία. Ανακοινώνει ότι θα βραβεύσει
τους επιτυχόντες , όπως κάθε χρόνο, κατά την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 24-1-
2010. Παρακαλεί δε  τους τυχόν επιτυχόντες,
των οποίων δεν καταφέραµε να πληροφορη-
θούµε το όνοµά τους, να επικοινωνήσουν µε
την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Αρετή Πα-
ναγοπούλου στο τηλέφωνο 6972013194. 

ΗΗ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ ΜΜΑΑΣΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Η µικρή Βυτιναία ποιήτρια Ειρήνη Λιαροπούλου

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΣΕ Α.Ε.Ι και ΤΕΙ
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στη Ναύπακτο στις 6/9 και ετάφη στη Χίο
στις 8/9 ο Ηλίας Φόρος ετών 52 νικηµένος από την
επάρατη νόσο. Ο θανών ήταν σύζυγος της Τασούλας
Παπαλάµπρου κόρης του αείµνηστου Λάκη Παπαλά-
µπρου, που πρόσφατα έχασε τη ζωή του σε αυτοκι-
νητιστικό δυστύχηµα. Ο αείµνηστος Ηλίας ήταν πι-
στός φίλος της Βυτίνας και οι επισκέψεις του  συ-
χνές. Στην αγαπητή σύζυγό του αλλά και σε όλη τη
οικογένεια Παπαλάµπρου, που επλήγη σε τόσο κο-
ντινό διάστηµα από δύο απώλειες εκφράζουµε τη
βαθύτατη λύπη µας και ευχόµαστε παρηγοριά και
µνήµη των θανόντων.

• Απεβίωσε στις 14-9-09 και ετάφη στο νεκροταφείο
της Νέας Μάκρης η Ιουλία Μιχαλοπούλου-Παναγο-
πούλου συνταξιούχος δασκάλα ετών 86

• Απεβίωσε στην Αθήνα  και ετάφη στην Βυτίνα στις
25-10-09 ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου συντα-
ξιούχος ΤΕΒΕ ετών 77.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Ευάγγελος  Ντάβος (γιος του ιερέα της Βυτίνας
π. Νικολάου Ντάβου) και η  Χαρίκλεια Μουρεολά τέ-
λεσαν τους γόµους τους στις 4-10-2009 στον Ιερό
Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην Τρίπολη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Θεόδωρος και η Ρεβέκκα Λιαροπούλου στις 26-9
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα Χαράλαµπος.
Νονός ο κ. Λεωνίδας Σακκελαρίου (γιος του ∆η-
µάρχου Βυτίνας).

• Ο Αντώνης και η Βάϊα  Παπαδέλου στις 11-10  βά-
πτισαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος της Κ. Κηφι-
σιάς το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνοµα Λυ-
δία-Ξανθή.

κοινωνικά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΦΥΓΕ Ο ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
Τριαντάφυλλος

Παπαναστασίου ετών 78.

Σ
τα τέλη της δεκαετίας του πενήντα  και στις αρχές της
επόµενης, όταν άρχιζε η µεγάλη µεταπολεµική τουρι-
στική ιστορία της Βυτίνας, όποιος ξένος έφτανε στο

χωριό περνούσε οπωσδήποτε από το κατάστηµα του Τρια-
ντάφυλλου Παπαναστασίου. Ήταν ο άνθρωπος, που υπο-
δεχόταν τους παραθεριστές, εκείνος που τους εξυπηρε-
τούσε, τους έδινε πληροφορίες και συνέδεε το όνοµά του
µε τον τόπο µας. Όλοι τον ταύτιζαν µε τη Βυτίνα µε αποτέ-
λεσµα να είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του χωριού µας
προς τα έξω. Μας έµαθε να υποδεχόµαστε σωστά τους ξέ-
νους, να τους εξυπηρετούµε, να τους αγαπάµε. Άριστος
στις δηµόσιες σχέσεις, εξωτερίκευε µε πολλούς τρόπους

την τεράστια αγάπη που έτρεφε για τη Βυτίνα, η οποία έ-
φτανε στα όρια της ταύτισης. Έγραφε παντού όπου του ζη-
τούσαν γι αυτήν. Από το «Θησαυρό» και το «Ροµάντζο» στη
δεκαετία του εξήντα µέχρι τον «Ταχυδρόµο» και τις «Εικό-
νες» στις µεταγενέστερες εποχές. Αγκάλιασε µε πάθος
την πρωτοβουλία της έκδοσης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και µέχρι
σήµερα αποτελούσε αναντικατάστατο συνεργάτη. Τα γρα-
πτά του καλογραµµένα µε γλώσσα απλή και µε ξεχυλίζου-
σα αγάπη για τον τόπο. Το βιβλίο του «Η ελατόφυτη Βυτί-
να» ήταν η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το χωριό µας. 
Εκτός όµως των ερασιτεχνικών του ενασχολήσεων υπήρ-
ξε από τους πλέον σωστούς και προοδευτικούς επαγγελ-
µατίες. Το µικρό καπνοπωλείο, που κληρονόµησε από το
πατέρα του, το έκανε την πλέον σύγχρονη αλλά και την πιο
απαραίτητη επιχείρηση της Βυτίνας. Στο µικρό µαγαζάκι της
πλατείας έβρισκες από τσιγάρα και εφηµερίδες µέχρι βιβλία
χαρτικά και ψιλικά. Και όλα σε αφθονία και εκλεκτή ποιότητα.
Είχε δεν είχε χρήµατα όποιος έµπαινε στο µαγαζί του ψώ-
νιζε, έστω και µε πίστωση. Την επιτυχηµένη επαγγελµατι-

κή του πορεία συνεχίζει ο γιος του Κώστας µε δύο κατα-
στήµατα στην πλατεία της Βυτίνας. Μέχρι το τέλος έδειχνε
το µεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο και είχε πάντοτε να
προτείνει κάτι καλό. Ήταν ανεξάντλητη πηγή γνώσεων  και
τελευταία ασχολείτο σοβαρά µε ανέκδοτα στοιχεία της Βυ-
τίνας, τα οποία δεν πρόφτασε να εκδώσει. 
Η Βυτίνα χάνει ένα αναντικατάστατο και πολύτιµο µέλος
της κοινωνίας της, που εφέτος δυστυχώς επλήγη ανεπα-
νόρθωτα χάνοντας και άλλο ένα, το Λάκη τον Παπαλάµπρο.
Εκει επάνω θα µας βλέπουν και θα ενώνουν την αγάπη τους
για τη Βυτίνα. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων, του
οποίου ο Τριαντάφυλλος ήταν θερµός υποστηρικτής και η
εφηµερίδα «ΒΥΤΙΝΑ», της οποίας ήταν τακτικός συνεργά-
της εκφράζει στα δύο θαυµάσια παιδιά του, την 
Να είσαι καλοτάξιδος φίλε, εσύ που αντιπροσώπευες τη
Βυτινιώτικη ευγένεια , µας έµαθες να υποδεχόµαστε σω-
στά τους ξένους  και µας έδειξες τι θα πει αληθινή αγάπη
για τη Βυτίνα.

Το ∆.Σ. του συλλόγου

100j α) Οι Αδελφοι Γόντικα (Αρχοντικό
της Αθηνάς) β) ∆ασκαλόπουλος
∆ηµήτριος (σε µνήµη Ευσταθίου
Θεοφιλοπούλου)

50j α) Πλέσσιας Χ Σωτήριος β) Τζίφα Ι.
Μαρία

30j α) Αργυροπούλου Μαρία β) Καλάκος
Ιωάννης γ) Καρδαράς Τρύφων

20j α) Γόντικας Βασίλειος β) Ταµπακό-
πουλος ∆ηµήτριος γ) Μητροπούλου
Βασιλική

Υπήρξαν και τέσσερις ανώνυµες εισφο-
ρές στην ALPHA BANK χωρίς να σταλούν
φωτοτυπίες των αποδείξεων στο ΦΑΞ του
συλλόγου γι αυτό αδυνατούµε να δηµο-
σιεύσουµε τα ονόµατα. 
Παρακαλούµε τους αποδέκτες της
ΒΥΤΙΝΑΣ να µην αδιαφορούν για την α-
ποστολή της ετήσιας συνδροµής τους,
διότι η έκδοση της εφηµερίδας στηρίζεται
στις εισφορές των αναγνωστών της, α-
φού ο σύλλογος στερείται άλλων πόρων.

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: †Ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου

Η «ΒΥΤΙΝΑ» αποτίοντας φόρο τιµής στον αναντικατάστατο συνεργάτη της και σε ένδειξη µνήµης αναδηµοσιεύει
το πρώτο κείµενο του Τριαντάφυλλου Παπαναστασίου στο 3ο φύλλο της (Ιούλιος – Αύγουστος 1979)

Τ
ην περιήγηση ή µάλλον την ξενάγηση της
∆ρακοτρυπιάς θα την περιγράψουµε µε λί-
γα λόγια , διότι έχει µεγάλη ιστορία, είναι

καλλιτεχνικότατη, ξεκουράζει τον επισκέπτη και
του αφήνει αξέχαστη την εντύπωση του ωραίου.
Σε απόσταση πέντε χιλιοµέτρων περίπου από το
κέντρο της κωµόπολης µας µε κατεύθυνση την
Πατερίτσα του όρους Μαινάλου βρίσκεται το πε-
ρίφηµο σπήλαιο της ∆ρακοτρυπιάς. Κάθε στο-
χαστής, κάθε καλλιτέχνης που θα αντικρύσει για
πρώτη φορά το στολίδι αυτό της ιστορίας και της
τέχνηςσίγουρα θα γίνει κήρυκας της αλήθειας.
Το σπήλαιο εξερευνήθηκε την 1η Ιουνίου 1969 α-
πό την κ. Άννα Πετροχείλου µε µέριµνα του κ. Π.
Παπαηλίου πρόεδρου τότε του συλλόγου των εν
Αθήναις Βυτιναίων. Πολλοί θάλαµοι,  σταλλα-
κτίτες, στύλοι, οµορφιά και ιστορία. Μπαίνοντας
στο σπήλαιο βλέπουµε µεγάλους στύλους να υ-
ποβαστάζουν τον τεράστιο βράχο.
Προχωρώντας προς το βάθος του σπηλαίου

συναντάµε σταλακτίτες παράξενους από την κο-
ρυφή µέχρι το έδαφος διαφόρων σχηµάτων και
µεγεθών µε αύλακες και ραβδώσεις, θαλάµους,
διαδρόµους µε ωραιότατα συµπλέγµατα και δια-
κλαδώσεις. Όσο προχωρούµε στο εσωτερικό
του σπηλαίου τόσο η οµορφιά του µας γοητεύει
περισσότερο. Οι υπερµεγέθεις σάλες χωρίζο-
νται σε µικρά διαµερίσµατα από τεράστιους στύ-
λους και σταλαγµίτες και οι βαθειές και στενές
χαράδρες παρουσιάζουν θέαµα µεγαλόπρεπο.
Ο διάκοσµος του σπηλαίου συτού είναι κατα-
πληκτικός. Είναι αδύνατον να περιγραφεί ο
πλούτος, η λεπτότητα και η ποικιλία των σχεδίων
των στύλων των σταλακτιτών και σταλαγµιτών
που το στολίζουν. Τις διακοσµίσεις αυτές νοµί-
ζει κανείς ότι τις έχει κάνει ο Φειδίας ή ο Πρα-
ξιτέλης. 
Τα έργα αυτά της φύσης είναι έτσι κατα-

σκευασµένα, ώστε ο Παυσανίας τα θεώρησε ως
µνηµεία της αρχαιότητας. Η ∆ρακοτρυπιά στο
καιρό της Τουρκοκρατίας ήταν καταφύγιο του
Κόλλια και των Κολοκοτρωναίων. Κατά τις επι-
δροµές του Ιµπραήµ, εκεί εκρύβονταν οι ηλι-

κιωµένοι και τα ανήλικα παιδιά και ο µικρού-
λης τότε Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης µη µπο-
ρώντας να ξεφύγει αλλοιώς σκαρφάλωσε στο έ-
λατο έξω από τη σπηλιά γλύτωσε και το έσκασε
στην Μολδαβία. Εκεί δούλεψε σκληρά για κά-
µποσα χρόνια και όταν µε το καλό γύρισε στην
πατρίδα µε τα λεφτά που κέρδισε έχτισε την ∆α-
σοκοµική Σχολή που φέρει µέχρι και σήµερα το
ονοµά του καθώς και άλλα ιδρύµατα. Το σπή-
λαιο αυτό ήταν γνωστό από τους αρχαιότατους
χρόνους. Λέγεται ότι και ο ΠΑΝ απεσύρετο εις
αυτό για ανάπαυση µετά τις περιπλανήσεις του
στο Μαίναλο.
Το εσωτερικό του Σπηλαίου αποτελείται από

έξι κυρίους θαλάµους και άλλους µικρότερους
που χωρίζονται µεταξύ τους µε στύλους και στα-
λαγµίτες. Ο πρώτος θάλαµος διαστάσεων 15χ12
µ. έχει χωρισθεί σε δύο δια σειράς στύλων. Μι-
κρή διάβαση προς τα δεξιά των στύλων και αρ-
κετα ευρύχωρος προς τα αριστερά οδηγεί στο
δεύτερο τµήµα, το δάπεδο του οποίου είναι κα-
λυµµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος του από δύο
ογκόλιθους, χαµηλή διάβαση προς το τέλος του,
δεξία οδηγεί στο δεύτερο θάλαµο διαστάσεων
4χ8 µ. του οποίου η χαµηλή οροφή καλύπτεται α-
πό τεράστιους µαστοειδείς σταλακτίτες. Ακο-
λουθεί ο πλέον εντυπωσιακός θάλαµος διαστά-
σεων 9χ12 µ. πλουσιώτατα διακοσµηµένος από
ογκώδεις και µεγαλοπρεπείς σταλαγµίτες, στύ-
λους και σταλακτίτες, οίτινες παρουσιάζουν συ-
ναρπαστικό θέαµα. Στην αρχή του αριστερού
τοίχου διανοίγεται θαλαµίσκος ο οποίος άλλο-
τε διατηρούσε νερά. Προς το τέλος του θαλάµου
απότοµη ανάβαση επί σειράς ογκώδων σταλαγ-
µιτών οδηγεί στον τέταρτο θάλαµο 11,5χ9 µ. που
µοιάζει µε φρέαρ, λόγω της αποτοµότητας των
σταλαγµιτών οι οποίοι τον έχουν χωρίσει από
τον προηγούµενο θάλαµο. Των δύο τούτων θα-
λάµων η οροφή υπερβαίνει το ύψος των 10 µέ-
τρων. Ο θάλαµος αυτός είναι ο τελευταίος στην
ευθεία γραµµή ο οποίος προς το τέλος του είναι
πολύ ανηφορικός και στενός. Τόσον το τέλος του
προηγούµενου δεξία θαλάµου όσον και προς το

χαµηλότερο τµήµα του τέταρτου θαλάµου πάλι
δεξιά διανοίγονται µικρές διαβάσεις προς τον
πέµπτο θάλαµο. Του µεν προηγούµενου θαλά-
µου η επικοινωνία προς τον πέµπτο γίνεται κατ’
αρχή δια στενού και πολύ κατηφορικού δια-
δρόµου µεταξύ στύλων και σταλαγµιτών µέχρι
της µικρής εισόδου και κατόπιν δι’ αποτόµου κα-
ταβάσεως 4 µ. η οποία επιτυγχάνεται δια χρη-
σιµοποιήσεως κλίµακος. Αντιθέτως στον τέταρ-
το θάλαµο η επικοινωνία προς τον πέµπτο επι-
τυγχάνεται έρποντας επί µακρού και χαµηλού
διαδρόµου ύψους 1 µέτρου και εν συνεχεία δι’
άλλου ύψους 3 µ. Προς αριστερά του µεγαλύτε-
ρου διαδρόµου διανοίγεται θαλαµίσκος 1,5χ2 µ.
κατάλευκος διατηρών στο βάθος διαυγή ύδατα.
Αριστερά τούτου κατάβασις 2 µ. οδηγεί τον πέ-
µπτο θάλαµο εντυπωσιακά διακοσµηµένο. Ο έ-
κτος και τελευταίος διαστάσεων 10χ4 µ. είναι
κατηφορικός µε χαµηλή οροφή καταλήγων σε
καταβόθρα. Σήµερα στο σπήλαιο δεν υπάρχουν
ρέοντα ύδατα, ολίγα που υπάρχουν είναι από
τις σταγονορροές. Το κατ’ ευθείαν γραµµή µή-
κος του είναι 42 µ. των διαδρόµων τουριστικής
διασροµής 160 µ., το µεγαλύτερο βάθος από ε-
πίπεδο εισόδου 30 µ. περίπου. Καταλαµβάνει έ-
κταση 600 τ.µ. περίπου. 
Η θερµοκρασία την 1η Ιουνίου ήταν 16 βαθ-

µοί κελσίου, η δε υγρασία 80 βαθµοί. Η ∆ρακο-
τρυπιά χαρακτηρίσθηκε ως εθνικού ενδιαφέρο-
ντος διότι: 
1. Είναι πλούσια διακοσµηµένη από σταλακτί-
τες και σταλαγµίτες

2. Ευρίσκεται πλησίον της κωµοπόλεως και συν-
δέεται δια αµαξιτής οδού.

3. Ευρίσκεται σε µαγευτική τοποθεσία από πυ-
κνά έλατα.

4. Έχει αξιόλογη ιστορία σχετιζόµενη µε την
προεπαναστατική περίοδο της χώρας µας.

5. Αξιοποιούµενο θα συγκαταλεχθή µεταξύ των
αξιολογώτερων τουριστικών στοιχείων που έ-
χει να επιδείξη η Βυτίνα και η Πελοπόννησος.
Αυτό για το περίφηµο σπήλαιο της ∆ρακο-

τρυπιάς στο Μαίναλο

Νεκρολογίες
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

Στις 11-10-09 πραγµατοποιηθήκαν οι αρ-
χαιρεσίες του συλλόγου από τις οποί-
ες προήλθε το συµβούλιο της επόµε-

νης διετίας. ∆ηµοσιεύουµε της ανακοίνωση
του συλλόγου για το θέµα αυτό.
«Στις αρχαιρεσίες του πολιτιστικού συλ-

λόγου περιοχής Βυτίνας, µε την επωνυµία
«Κων. Παπαρρηγόπουλος», που έγιναν στις
11/10/2009, πήραν µέρος τα µέλη του συλ-
λόγου, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του
δ'lµου Βυτίνας. 
Οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώµα ως

εξής:
1. ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - Πρόεδρος 
2. ΜΠΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ - Αντιπρόεδρος 
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ • Γ. Γραµµατέας 
4. ΣΦΕΤΣΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΑΓΑΠΗ - Ταµίας 
5. ΤΖΕΜΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - Μέλος 
Β' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
Καλούµε τους κατοίκους της περιοχής να

πλαισιώσουν µε νέες εγγραφές το Σύλλογο
και να στηρίξουν το φιλόδοξο, αλλά συνάµα
και δύσκολο, έργο για την πολιτιστική ανα-
βάθµιση της περιοχής µας. Το νέο ∆Σ ευχα-
ριστεί τα µέλη και τους φίλους του συλλό-
γου για τη συµµετοχή τους στις εκλογές και
δεσµεύεται, ότι θα κάνει ακόµα µεγαλύτερη
προσπάθεια στην κατεύθυνση εκµάθησης
Ελληνικών παραδοσιακών χορών και µουσι-
κής όλων των παιδιών του ∆ήµου Βυτίνας,
αλλά και όσων µεγαλυτέρων το επιθυµούν.
Ακόµα, ο σύλλογος θα είναι παρών σε όλες
τις πολιτιστικές δραστηριότητες που κατα-
τείνουν στην προώθηση της πολιτιστικής µας
παράδοσης.» 
Ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την
παραχώρηση δύο Η/Υ προς εξυπηρέτηση
των αναγκών του συλλόγου.

Στις 18-18 πραγµατοποιήθηκε στην αίθου-
σα του Πανταζοπουλείου πνευµατικού κέ-
ντρου η δεύτερη τακτική συνεδρίαση του

∆.Σ. του πρόσφατα ιδρυθέντος συλλόγου. Ο
∆ήµος ανέλαβε να καλύψει οικονοµικά την εκ-
δήλωση που θα οργανωθεί στην αίθουσα της
Παλαιάς Βουλής στις 15-1-2010. Επίσης συζη-
τήθηκε η περαιτέρω πορεία του συλλόγου, η ε-
πίσκεψη σε υπηρεσιακούς παράγοντες για τη

δηµοσιοποίηση και ευαισθητοποίηση σχετικά
µε το κληροδότηµα. Θεωρεί, όπως τόνισε ο
πρόεδρος κ. Παναγόπουλος, κοµβική την εκ-
δήλωση της 15ης Ιανουαρίου όσον αφορά την
περαιτέρω πορεία του Τριανταφυλλιδείου κλη-
ροδοτήµατος και την ενηµέρωση των Βυτιναίων
αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρµοδίων. Η
επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. θα ορισθεί µέσα
στο επόµενο δίµηνο.

Με µεγάλη προσέλευση κόσµου γιορτά-
στηκε και εφέτος η Σύναξη των Γορτυ-
νίων Αγίων, στο γραφικό εκκλησάκι του

Αγίου Κων/νου Φιλοπάππου, που είναι µετόχι
της γορτυνιακής µονής του Τιµίου Προδρόµου.
Η γιορτή οργανώθηκε µε συνεργασία της α-
δελφότητας των µοναχών και του Καθηγουµέ-
νου της Μονής Γέροντα Λεοντίου και της Παγ-
γορτυνιακής Ένωσης. Την Κυριακή 11 Οκτω-
βρίου πλήθος κόσµου παρακολούθησε τη Θεία
Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησαν ο π. Λε-
όντιος και ο Γορτύνιος πρωτοπρεσβύτερος π.
Χρ. ∆εσουράς, από Βλαχόραφτι (Μάραθα). Έγι-
νε επίσης Αρτοκλασία της Παγγορτυνιακής υ-
πέρ υγείας των απανταχού της Γης Γορτυνίων.
Την παραµονή της Γιορτής πολύς κόσµος πα-
ρακολούθησε τον κατανυκτικό Εσπερινό, στον
οποίο χοροστάτησε ο Αρχιµ. Συµεών Συνοδι-
νός, παλαιός τρόφιµος της Μονής. Καλλικέλα-
δοι ψάλτες και στις δύο ακολουθίες έτερψαν
την ακοή των προσκυνητών, χαρίζοντας ανε-
πανάληπτη ψυχική ευωχία. Παρέστησαν ο Επί-
τιµος Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής και Πρό-
εδρος των Αρκάδων Ζωγράφου κ. Κώστας Κα-
λύβας, οι Πρόεδροι, της Αρκαδικής Ακαδηµίας
κ. Μαρία Μαντουβάλου, Καθηγήτρια Πανεπι-
στηµίου, της Πανελλαδική ς Ένωσης Αρκάδων
κ. Γ. Ζαραφέτας και ο Γ.Γ. κ. Κ. Κουµπέτσος,

της Αδελφότητας Ζυγοβιστινών κ. Αντωνία
Αγγελοπούλου, της Αδελφότητας Ραφταίων κ
Ελ. Μητροπούλου, του «Παγγορτυνιακού Α.ο.»
κ. Ι Μητρόπουλος, του Ιδρύµατος «Παπανικό-
λα» κ. Βασ. Παπανικόλας, του Αγ. Νεκταρίου
Λαγκαδίων κ. Παν. Κατσόγιαwης, των Βαλτεσι-
νιωτών κ. Στ. Ρέππας, του Συλλόγου Μελισσο-
πετραίων κ. Χ. ∆ουληγέρης" των Βεληµαχιτών κ.
Βασ. Θωµάς, των Λασταίων κ. ∆ηµ. Καγιούλης,
ο Γ.Γ. των Ολυµπίων κ. Ευάγγ. Γιαwικόπουλος,
εκδότης, ο πολιτευτής κ. Γιάwης Γιαwόπουλος,
ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας ∆ηµητσανι-
τών κ. Νικ. Γκιώνης, και σύσσωµο το ∆.Σ. της
«Παγγορτυνιακής Ένωσης», µε επικεφαλής τον
Πρόεδρο κ. Ηλ. Γιαwικόπουλο, τους δύο Αντι-
προέδρους Κ.Κ. Α. Κωνσταντόπουλο και Π.
Πλέσσια, την Γ.Γ. κ. Μαρία Αγγελοπούλου, και
την Ταµία κ. Ευστ. Κοκκαλιάρη. Επίσης παρέ-
στησαν εκπρόσωποι άλλων συλλόγων και φο-
ρέων και πολύς κόσµος από την Γορτυνία και
αλλού. Ήταν µια αξέχαστη ανάµνηση, από ένα
από τα ειδυλλιακότερα σηµεία της πόλης των
Αθηνών, που συνδύαζε τη θρησκευτική χρι-
στιανική κατάνυξη µε τις αναµνήσεις του αρ-
χαίου ένδοξου παρελθόντος µας (θέα προς την
Ακρόπολη). Οι άγιοι της επαρχίας µας ας είναι
βοηθοί και συµπαραστάτες όλων µας. Και του
χρόνου!»

Η ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος η Παγγορτυνιακή Ένωση εόρτασε την Κυ-
ριακή 11 Οκτωβρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Κων/νου στο λόφο του Φιλο-
πάππου τη σύναξη όλων των Γορτυνίων Αγίων. Το εκκλησάκι, όπως είναι γνω-
στό, είναι µετόχι της µονής Προδρόµου. Την παραµονή εψάλη εσπερινός και
την επόµενη τελέσθηκε η θεία λειτουργία µε την παρουσία πολλών προέδρων
Γορτυνιακών σωµατείων αλλά και απλών ατόµων καταγοµένων από τη Γορτυ-
νία. Στη συνέχεια δηµοσιεύουµε το δελτίο τύπου της ένωσης.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Με την καθιερωµένη λαµπρότητα εόρτα-
σε και εφέτος το Μεθύδριο τη µνήµη του
πολιούχου του Αγ. Παντελεήµονα. Πλή-

θος πιστών όπως κάθε χρόνο, προσήλθαν στη
χάρη του ταπεινοί προσκυνητές.Του Σεβασµιό-
τατου Μητροπολίτη µας Ιερεµίου προεξάρχο-
ντος, ετελέσθη αρχιερατική θεία λειτουργία µε
αρτοκλασία. Το δεξιό αναλόγιο κατείχε επάξια
ο ιερέας µας αιδεσιµότατος Πατέρας Νικόλαος
Ντάβος, το δε αριστερό ο ιεροψάλτης Ψυρο-
γιάννης Μιχ. Μισθωµένο λεοφωρείο του ΚΤΕΛ
µετέφερε πιστούς από τα γύρω χωρία, ενώ µε-
τά το πέρας της θείας λειτουργίας προσεφέρ-
θησαν αναψυκτικά και γλυκά. Ο Σύνδεσµος Φι-
λοπρόοδων Μεθυδριαίων τίµησε το Σεβασµιό-
τατο Μητροπολίτη µας προσφέροντας του α-
ντίγραφο παλαιού Ευαγγελίου του 1833, τυπω-
µένου στη Βενετία, ως και αντίγραφο εικόνας
του Αγ. Παντελεήµονα. Τίµησε επίσης το συ-
µπατριώτη µας στρατηγό ε.α Σταύρο Ι. Ανα-
στόπουλο, προσφέροντας του εικόνα του Αγ.

Παντελεήµονα και ένα εγχειρίδιο γραµµατικής
βιβλίο που χρησιµοποιούσε ο ίδιος πριν πενήντα
χρόνια ως µαθητής του σχολείου µας. Η στιγµή
της απονοµής συγκινητική, συναισθηµατικά
φορτισµένη, γεµάτη νοσταλγικές νότες και α-
ναµνήσεις µιας µακρινής ωραίας εποχής Τιµή-
θηκαν επίσης µε αισθήµατα σεβασµού και αγά-
πης ο άξιος ιερέας µας πατέρας Νικόλαος Ντά-
βος και ο καταγόµενος από το Μεθύδριο πατέ-
ρας Γεώργιος Αναστόπουλος.Τιµή αποδόθηκε
και στο φίλο του χωριού µας ∆ήµαρχο Κορυθί-
ου κ. Κάρλη Ευχαριστούµε θερµά τους προ-
σελθόντες και ιδιαίτερα το Μητροπολίτη µας
και το ∆ήµαρχο µας τον κ. Σακελλαρίου Ιωάννη,
γιατί φρόντισε για τον ευπρεπισµό του χωριού
µας.
Και του χρόνου φίλοι µας Ιαµατικός Άγιος να
βοηθά και να συµπαρίστανται στους «εν ασθε-
νεία κατακειµένους». 

ΜΕΘΥ∆ΡΙΟ 28-07-2009
ΦΙΛΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οσύλλογος των απαντα-
χού Νυµφασίων εξέδωσε
το εξαµηνιαίο τεύχος του

ενηµερωτικού δελτίου «Η φωνή
της Νυµφασίας». Το τεύχος α-
ποτελείται από 80 καλαίσθητες
σελίδες και καλύπτει πολιτιστι-
κά και κοινωνικά θέµατα του χω-
ριού, ενώ ενηµερώνει για τις
δραστηριότητες του τοπικού
συµβουλίου, του συλλόγου και
του ∆ήµου. Στη σηµερινή εποχή
της αδιαφορίας και της αποξέ-
νωσης το φυλλάδιο αποτελεί µια

«όαση», που συµβάλλει στην ε-
πικοινωνία και ενηµέρωση των
«όπου γης» Νυµφασιωτών. Η
πρωτοβουλία  του συλλόγου των
Νυµφασιωτών να εκδίδει ένα τέ-
τοιο περιοδικό, µε όλες τις σύγ-
χρονες δυσκολίες των συλλό-
γων, είναι αξιέπαινη και δείχνει
τη µεγάλη αγάπη για τον τόπο.
Εµείς να ευχηθούµε «καλή συ-
νέχεια» στο δραστήριο σύλλογο
και πάνω από όλα να βάζουν την
προβολή και διατήρηση της µνή-
µης για τον τόπο.

ΝΥΜΦΑΣΙΑ

Πρόσφατα λάβαµε  δελτίο τύπου
για ένα ξεχωριστό γάµο, που έγινε
στην Ελάτη και µε πολύ χαρά το

δηµοσιεύουµε  ευχόµενοι στους
νεόνυµφους «βίον ευτυχή και ανέ-
φελον».

Σ
τις 26 Σεπτεµβρίου 2009, στην εκκλησία
της Παναγίας στην όµορφη Ελάτη, δυο ε-
κλεκτοί άνθρωποι ξεκίνησαν το ταξίδι

της κοινής ζωής   τους.
Ο Κώστας Ηλίας και η Φωτεινή Πρόκου, µε

κουµπάρους τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη και
την Αθηνά Ποντικάκη, δέχτηκαν τις ευλογίες
του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος   &
Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεµία, ο οποίος µε µε-
γάλη ευχαρίστηση τέλεσε το µυστήριο και µε
συγκίνηση έδωσε τις ευχές του στους ξεχωρι-
στούς νεόνυµφους, που ενώ δεν κατάγονται α-
πό Ελάτη και την Αρκαδία, η ευαισθησία τους
όπως είπαν τους οδήγησε στο πανέµορφο χω-
ριό µας. Η νύφη ήρθε στην εκκλησία µε τη συ-
νοδεία πατροπαράδοτης µουσικής - βιολιά &
κλαρίνα- ακολουθούµενη από τους συγγενείς,
φίλους και χωριανούς σε µια µεγαλόπρεπη πο-
ρεία, που παρά τη βροχή θα µείνει αξέχαστη,
µια και παρόµοιο γεγονός είχε να συµβεί στο
χωριό από το έτος 1971. Το µυστήριο τίµησαν
επίσης αρκετοί ξένοι και πολλά επίλεκτα µέλη
της Αθήνας. Ο προηγούµενος γάµος του 1971,

ήταν των Λεωνίδα & Ελένης Ζαφειροπούλου,
γονέων του Κώστα, ιδιοκτήτη της ζεστής τα-
βέρνας “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” όπου και έγινε η δε-
ξίωση.
Ο Γάµος του νέου ζευγαριού, ήτανε για το

χωριό σπουδαίο γεγονός, µεγάλο, τόσο χαρού-
µενο, όσο αυτό, ούτε υπήρχε άλλο..
Οι ευλογίες του Σεβασµιωτάτου και οι ευχές

των συγχωριανών και των άλλων που µε αγά-
πη αγκάλιασαν το νέο ζευγάρι ας τους συνο-
δεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους.

Μια συγχωριανή

ΕΛΑΤΗ

ΜΕΘΥ∆ΡΙΟ

Ο ΓΑΜΟΣ του 21ου αιώνα στην ΕΛΑΤΗ ΒΥΤΙΝΑΣ



Όλοι οι Βυτιναίοι αλλά και οι
Πυργακιώτες και οι κάτοι-
κοι της Ελάτης έχουν ιδι-

αίτερους δεσµούς µε το χώρο αυ-
τό. Το ποτάµι, που διέσχιζε το φα-
ράγγι, ήταν τα πολύ παλιά χρόνια
πηγή ζωής για την περιοχή, αφού κι-
νούσε τους µύλους, που ήταν κατά
µήκος του και πότιζε τα ποτιστικά
περβόλια. Όταν το νερό λιγόστεψε
και τους καλοκαιρινούς µήνες χά-
θηκε τελείως λόγω της συλλογής
του για την ύδρευση της Τρίπολης
και άλλων χωριών, έµεινε το φα-
ράγγι που ξεκινά από το «Παλιοχώ-
ρι» στην περιοχή της Ελάτης και
φτάνει µέχρι την Καµενίτσα. 
Παλιό αίτηµα ήταν η αξιοποίηση

του και είχαν εκφρασθεί γνώµες πά-
νω σε αυτό. Τα site των ορειβατών
το παρουσίαζαν ως ένα από τα πλέ-
ον ενδιαφέροντα της Πελοποννή-
σου και ζήταγαν την παρέµβαση και
διαµόρφωση του. Η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε
δηµοσιεύσει άρθρα για το σκοπό
αυτό µε χαρακτηριστικότερο το ση-
µείωµα του «στρατολάτη» στο φύλ-
λο 174 (Σεπτέµβρης-Οκτώβρης
2008) όπου παρουσιαζόταν οι φυσι-
κές οµορφιές του φαραγγιού και η
ανάγκη αξιοποίησης του. Η παρού-
σα ∆ηµοτική αρχή το είχε θέσει στις
πρώτες προτεραιότητές της και ζή-
τησε τη συνδροµή του Υπουργείου
Τουρισµού, το οποίο δέχτηκε να εκ-
πονήσει µελέτη. Βέβαια η κρατική
γραφειοκρατία είναι γνωστή και το
θέµα χρόνιζε, παρά τις επανειληµ-

µένες παρεµβάσεις του ∆ηµάρχου
Γιάννη Σακελλαρίου. Όµως  το πρώ-
το δεκαήµερο Σεπτεµβρίου η πολυ-
πόθητη µελέτη έφτασε στο ∆ήµο, ο
οποίος µε έκτακτο ∆ηµοτικό συµ-
βούλιο στις 19-9 απεδέχθη τη µελέ-
τη και
δροµολό-
γησε την
περαιτέ-
ρω πορεία
της για
την εκτέ-
λεσή της.
Β έ β α ι α
χρειάζο-
νται πολ-
λά ακόµα
να γίνουν,
όπως έ-
νταξη σε
πρόγραµ-
µα χρη-
µατοδό-
τ η σ η ς ,
δηµοπράτηση κ.λ.π. Το πρώτο αυτό
βήµα της σύνταξης µελέτης όµως
είναι πολύ σηµαντικό.
Η µελέτης περιλαµβάνει δύο σκέ-

λη αξιοποίησης συνολικού µήκους
εννέα χιλιοµέτρων. Το πρώτο είναι
από την περιοχή «Παλιοχωρίου» µέ-
χρι το γεφύρι των Αγίων Θεοδώρων
και το δεύτερο από εκεί µέχρι το γε-
φύρι του µοναστηριού της Κερνί-
τσας. Από κει και κάτω κρίνεται πο-
λύ δύσκολή η παρέµβαση. Το δελ-
τίο τύπου του ∆ήµου, που µας ε-

στάλη σχετικά µε το θέµα έχει ως ε-
ξής.
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 19η

Σεπτεµβρίου 2009 αποδέχθηκε ο-
µόφωνα την συνταχθείσα µελέτη α-
πό τις Τεχνικές Υπηρεσίες του

Ε.Ο.Τ. για
την ανά-
δειξη και
αξιοποίη-
ση του
φαραγγι-
ού του
Μ υ λ ά ο -
ντα. Η σύ-
νταξη αυ-
τής της
µελέτης
είναι απο-
τέλεσµα
εποικοδο-
µητ ι κής
συνεργα-
σίας του
Ε . Ο . Τ .

και του ∆ήµου Βυτίνας και στηρί-
χθηκε στις προτάσεις – αιτήµατα
της τοπικής κοινωνίας την εφαρµο-
γή των οποίων µελέτησε διεξοδικά
και σχεδίασε η Τεχνική Υπηρεσία
του Ε.Ο.Τ. Πρόκειται για µια προσε-
κτική προσπάθεια ήπιας και αποτε-
λεσµατικής παρέµβασης µε στόχο
την ανάδειξη τόσο της εξαιρετικής
ποικίλης φύσεως και των ανεπανά-
ληπτων πλούσιων τοπίων, σε συν-
δυασµό µε σηµαντικά πολιτιστικά
και οικολογικά χαρακτηριστικά µε

σκοπό να αποτελέσουν πόλο έλξης
και εναλλακτική πρόταση για του ε-
πισκέπτες της περιοχής. Η µελέτη
αφορά δύο (2) διαφορετικές δια-
δροµές συνολικού µήκους 9.000 µ.
και συγκεκριµένα την διαδροµή:
Βρύση Παλιοχώρι Ελάτης (εκκλησία
Ζωοδόχου Πηγής) Πυργάκι – Γεφύ-
ρι  Αγ. Θεοδώρων και Γεφύρι Ζόζιου
- Γεφύρι Ζαρζιού  - Ψηλά Κοτρώνια
(Παλαιά Βυτίνα). Η υλοποίηση της
παραπάνω µελέτης θα γίνει µετά την
ένταξη της στο πλαίσιο της  προ-
γραµµατικής περιόδου (ΕΣΠΑ).»
Εµείς θα εκφράσουµε τον ενθου-

σιασµό µας, διότι θεωρούµε το φα-
ράγγι ως ένα ισχυρό βραχίονα της
τουριστικής ανάπτυξης της Βυτίνας
και όταν ολοκληρωθεί θα προσφέ-
ρει ό,τι και ο Λούσιος στη ∆ηµητσά-
να ή ο Βουραϊκός στα Καλάβρυτα. Η
παρούσα ∆ηµοτική αρχή κατέβαλε
τεράστιες προσπάθειες για την υ-
λοποίησή του. Παλαιότερες δηµοτι-
κές αρχές µπορεί να είχαν ξεκινή-
σει, αλλά τα οργανωµένα σχέδια και
οι παρεµβάσεις έγιναν µε την τωρι-
νή δηµοτική αρχή. Επιπλέον εκτός
της ανάδειξης του φυσικού κάλλους
της περιοχής θα αναδειχθούν και
πολλά µνηµεία νεώτερου πολιτι-
σµού όπως νερόµυλοι, γεφύρια , µο-
ναστήρια και άλλα.
Να ευχηθούµε οι επόµενες κινή-

σεις να µην περιπέσουν στα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας και να µπο-
ρέσουν οι επισκέπτες της Βυτίνας
σύντοµα να το απολαύσουν.
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ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΜΥΛΑΟΝΤΑ
Ένα µνηµείο της φύσης που µπαίνει στο δρόµο της αξιοποίησης

Το γεφύρι του µοναστηριού της Κερνίτσας

Το φετινό ηµερολόγιο (του
2010), που ο σύλλογος α-
ποστέλλει µε το 180 φύλ-

λο της εφηµερίδας, είναι αφιε-
ρωµένο στη χλωρίδα του Μαι-
νάλου. Πολύτιµος βοηθός στην
προσπάθειά µας ο φυσιοδίφης
κ. Αθανάσιος Λαµπρόπουλος,
που µας παραχώρησε πολύτιµο
υλικό. Η ενέργεια αυτή του συλ-
λόγου έχει συµβολικό χαρακτή-
ρα. Επιθυµεί να προβάλλει ορι-
σµένα από τις εκατοντάδες εί-
δη, που κρύβει το Μαίναλο στα
«σπλάχνα» του, ιδιαιτέρου κάλ-
λους και να κάνει πιο χειροπια-
στή την ανάγκη να διαφυλαχτεί
ο θησαυρός αυτός. Το Μαίναλο
κινδυνεύει από πολλές πλευρές
και µαζί µε αυτό ο αναντικατά-
στατος πλούτος της χλωρίδας
και της πανίδας. Η ανορθόδοξη

ανοικοδόµηση και η στα-
διακή οικοπεδοποίηση
του εσωτερικού, η αδια-
φορία της πολιτείας και
η ανεξέλεγκτη έκδοση α-
δειών για πολυτελείς κα-
τοικίες, η αµέλεια των
πολιτών για τα σκουπίδια
που αφήνουν και τόσα
άλλα είναι µερικοί ενδει-
κτικοί από τις δεκάδες
µεγάλους κινδύνους. Η
τελευταία εικόνα του
βουνού µε τα κοκκινισµέ-
να έλατα δείχνει τις ο-

ριακές συνθήκες της φύσης. Το
ηµερολόγιο επιθυµεί να ευαι-
σθητοποιήσει όλους όσους το
πάρουν να ενεργοποιηθεί ο κα-
θένας ξεχωριστά και όλοι µαζί
να διαφυλάξουµε τον αναντικα-
τάστατο φυσικό πλούτο του
βουνού µας, που τόσο στενά έ-
χει δεθεί µε αυτό το χωριό µας.
Η φύση προίκισε το Μαίναλο α-
νοιχτότερα, ο άνθρωπος το λε-
ηλατεί ανελέητα. Χαρακτηριστι-
κό δείγµα ο τρόπος συλλογής
του τσαγιού, που αντί να κόβε-
ται, ξεριζώνεται. Έχουµε όλοι
χρέος να το διαφυλάξουµε, εάν
θέλουµε να συνεχίσουµε να
θαυµάζουµε το κρινάκι στο ρέ-
µα της Αγίας Αικατερίνης και να
µυρίζουµε το Βυτινιώτικο τσάϊ
στην Πατερίτσα.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τ
ο Φθινόπωρο είναι εποχή για ήρεµους και απο-
λαυστικούς περιπάτους γύρω από τη Βυτίνα. Τέ-
τοιες τοποθεσίες «περισσεύουν» στην περιοχή

προσφέροντας  ηρεµία και απόλαυση του φυσικού πλού-
του και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ένας τέτοιος
περίπατος µπορεί να γίνει στα «ξωκλήσια» του τόπου
µας, που και αρκετά είναι µέσα σε φανταστικό περι-
βάλλον, όλα καλοσυντηρηµένα, και µε τον περιβάλλο-
ντα χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο για µια απολαυστι-
κή ολιγόωρη παραµονή. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι το-
ποθεσίες είναι επιλεγµένες, έτσι ώστε η θέα να είναι
απεριόριστη προς κάθε κατεύθυνση σαν να γνώριζε ε-
κείνος, που τη διάλεξε, µε ποιο τρόπο µπορούσε να ι-
κανοποιήσει τους µελλοντικούς επισκέπτες.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:Μικρό κοµψό εκκλησάκι στον ο-
µώνυµο λόφο στο «Ζαρζί». Γιορτάζει στις 9 Μαΐου. Πρό-
σφατα ανακαινίστηκε διατηρώντας την παλαιά αρχιτε-
κτονική του µορφή. Κατάφυτος ο λόφος µε πυκνή βλά-
στηση από µεγάλα πρίνα και σφεντάµια. Η θέα απεριό-
ριστη προς βορρά όπου δεσπόζει το µοναστήρι της Κερ-
νίτσας, ενώ ανατολικά διαγράφεται ο όγκος του Μαινά-
λου. Γύρω από το εκκλησάκι οι παραδοσιακές πηγές
της «Μούσγας» και του «Παραδεισιού». Εκεί φτάνει κα-
νένας ή µε το αυτοκίνητο από τη διασταύρωση «ποτα-
µάκια» στο δρόµο Τρίπολη - Πύργος διανύοντας µισό
χιλιόµετρο χωµατόδροµο ή πεζοπορώντας από την «κά-
τω Βυτίνα» περνώντας από το γεφύρι στο «Ζαρζί».
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΒΥΤΙΝΑΣ: Μία από της
δύο εκκλησίες της παλαιάς Βυτίνας κτισµένη κάπου στα
1840. Αφιερωµένη στη «κοίµηση της Θεοτόκου». Βρί-
σκεται σε βραχώδες απότοµο περιβάλλον, ενώ στο βά-
θος περνά ο Μυλάοντας. Απέναντι, προς δυσµάς το το-

πίο άγριο µε τις απότοµες κατωφέρειες, που καταλή-
γουν στο Μυλάοντα, του λιβαδιού του «Καραµπράµου»,
ενώ προς βορρά υψώνεται ο βαρύς όγκος της «µαύρης
πέτρας» και στο βάθος η Κερνίτσα. Είναι ένας θαυµά-
σιος περίπατος µισής περίπου ώρας δυτικά της Βυτίνας
περνώντας από τα Παπαντωνέϊκα σπίτια , τα χαλάσµα-
τα της παλαιάς Βυτίνας και την εκκλησία των Αγίων Απο-
στόλων.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Νοτιοδυτικά της Βυτίνας µέσα
σε ένα φανταστικό πευκόφυτο λόφο, ανακαινισµένη α-
πό το σύνδεσµο Φιλοπροόδων πρόσφατα. Φτάνουµε ή
µε αυτοκίνητο ή περπατώντας περίπου µισή ώρα στην
περιοχή «λακκώµατα». Πριν ανεβούµε στο λόφο συνα-
ντάµε την πηγή «Αρτότσι» µία από τις τρεις βασικές πη-
γές της Βυτίνας προ της κανονικής ύδρευσης του χω-
ριού πρόσφατα ανακαινισµένη και αυτή. ∆υτικά απότο-
µες βραχώδεις κατωφέρειες καταλήγουν στο Μυλάοντα.
Στον περίβολο της εκκλησίας καθίσµατα µέσα στα πεύ-
κα από όπου µπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει ένα
φανταστικό ειδυλλιακό περιβάλλον.

ηη σσττήήλληη ττοουυ εεππιισσκκεεππττηη


